
Organisationsnummer 802495-4458

Protokoll fört vid årsmöte med SPF Seniorerna Munkedalsbygden

Plats: Folkets hus, Munkedal

Tid: Tisdag 25 februari 2020 kl 14:00 – 16:00

Närvarande: 38 medlemmar

§1  Årsmötet öppnades
Ordförande Dag Legnesjö förklarade årsmötet öppnat och önskade alla 
välkomna.

§2 Parentation
Parentation hölls av vik. komminister Eva Östlund över under året avlidna 
medlemmarna Johnny Gyllenhammar, Gunda Olausson, Christine Christensson, 
Margareta Tankus, Rune Hansson, Yngve Carlander, Ragnhild Siversson, Bengt 
Nicklasson, Gösta Rylander och Inga-Britt Johansson. Ett ljus tändes för dessa. 
Eva Östlund läste därefter dikten En stjärna skall tändas av Alva Möllerström.   
Kantor Hanna Persson ackompanjerade under akten på elektronisk orgel. 
Föreningens sånggrupp framförde psalm 285 Det finns djup i Herrens godhet
ackompanjerad av Helge Johansson på dragspel.

§3 Val av ordförande för årsmötet
Till ordförande för mötet valdes Karin Blomstrand.

§4 Val av sekreterare för årsmötet
Till sekreterare för mötet valdes Lars B Andersson.

§5 Val av 2 protokolljusterare tillika rösträknare
Till att justera protokollet valdes Björn Jacobson och Sture Schewenius.

§6 Prövning av att kallelse till årsmötet skett i behörig tid
Sekreteraren meddelade att årsmötet varit utlyst på föreningens hemsida på 
Internet sex veckor innan mötet, i Bohusläningen och på de affischplatser som 
föreningen använder en vecka före mötet. 
Årsmötet förklarades behörigen utlyst.

§7 Föredragningslistan fastställdes Bil. 1
Förslag till föredragningslista presenterades och godkändes med komplettering.

§8 Styrelsens årsberättelse Bil. 2
2019 års verksamhetsberättelse föredrogs, godkändes och lades till handlingarna.



§9 Revisorernas berättelse Bil. 3
Revisorernas berättelse föredrogs och lades till handlingarna.

§10 Beslut om resultat- och balansräkning Bil. 4
Redovisades resultat- och balansräkning för 2019. Årets resultat blev -4 726 kr 
och föreningens tillgångar var 2019-12-31 33 236 kr. Inga frågor förelåg. 
Resultat- och balansräkningen fastställdes och årets resultat beslutades överföras
i ny räkning.

§11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen avseende 2019 års förvaltning
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

§12 Beslut om verksamhetsplan för 2020    Bil. 5
Verksamhetsplan för 2020 föredrogs och godkändes.

§13 Beslut om budget för 2020 Bil. 6
Styrelsens budgetförslag för 2020 föredrogs och godkändes.

§14 Beslut om årsavgift för 2021
Styrelsen föreslog att årsavgiften för 2021 skall vara oförändrad 250 kr. 
Årsmötet fastställde årsavgiften för 2021 till 250 kr.

§15 Val av ordförande för 2020    Bil. 7
Valberedningen föreslår omval av Dag Legnesjö. Inga övriga förslag förelåg
och årsmötet beslutade med acklamation välja Dag Legnesjö 19430314-2956 till
ordförande för föreningen 2020.

§16 Beslut om antal övriga ledamöter i styrelsen för 2020 Bil. 7
Då det inte varit möjligt att fylla upp platserna efter avgående styrelseledamöter 
föreslår valberedningen att styrelsen för 2020 skall bestå av 5 medlemmar plus 
ordförande. Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.

§17 Val av ordinarie ledamöter i styrelsen Bil. 7
Valberedningen föreslår nyval av Birgit Larsson på 2 år och omval av Berit 
Gyllenhammar 2 år. Gert Aldegren, Lars B Andersson och Marianne Schewenius
är sedan föregående årsmöte valda på ytterligare 1 år. Årsmötet beslutade enligt 
förslaget.

§18 Val av revisorer och ersättare för 2020 Bil. 7
Valberedningen föreslår omval av Ingvar Lundquist 1 år samt nyval av Sture 
Schewenius på 1 år. Som ersättare föreslås Annica Jacobsson på 1 år. Årsmötet 
beslutade enligt förslaget.

§19 Val av ombud och ersättare till 2020 års distriktsstämma Bil. 7
Föreningen har rätt att utse 3 ombud till SPF´s distriktsstämma 2020. 
Valberedningen föreslår att beslutet delegeras till styrelsen. Årsmötet beslutade 
enligt förslaget.

§20 Val av ledamot och ersättare i Kommunala pensionärsrådet (KPR) Bil. 7
Föreningen skall utse ledamot och ersättare i Kommunala pensionärsrådet.   
Valberedningen föreslår att beslutet delegeras till styrelsen. Årsmötet beslutade 
enligt förslaget.



§21 Beslut om antal ledamöter i valberedningen för 2021
Årsmötet beslutade att valberedningen skall bestå av 2 ledamöter.

§22 Val av valberedning för 2021
Årsmötet beslutade utse Sture Schewenius och Björn Jacobson till valberedning 
för 2021.

§23 Övriga frågor
Inga övriga frågor förelåg.

§24 Avtackningar
Avgående styrelseledamoten Björn Jacobson avtackades med en blomma av 
ordföranden Dag Legnesjö för sina insatser i styrelsen under gångna år. Ett tack 
gick också till ej närvarande, avgående styrelseledamoten Jan Pettersson samt 
avgående, ej närvarande revisorer Gunilla Segelod och Anna-Lisa Rasmusson 
vilka alla kommer att erhålla en blomstercheck för sina insatser i föreningen.

§25 Mötet avslutades
Ordföranden tackade de närvarande för visat intresse och överlämnade ordet 
till omvalde ordföranden Dag Legnesjö som tackade mötesordförande Karin 
Blomstrand med en blomma. Efter årsmötet serverades kaffe och med anledning 
av dagen en välsmakande semla. Mötet avslutades med dragning i lotteriet.

Munkedal 2020-02-25

Lars B Andersson Karin Blomstrand
Sekreterare ordförande

Justeras:

Björn Jacobson Sture Schewenius


