
 

 

Protokoll årsmöte Sveriges Pensionärsförbund avd 86 

SPF Seniorerna Nässjö 2011-02-08. Lokal: Kulturhuset Pigalle 

 

 

 

§ 1 Årsmötet öppnas 

Föreningens ordförande Evald Larsson öppnar årsmötet och hälsar alla 

närvarande (c:a 160 personer) varmt välkomna. 

 

§ 2 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. 

Till ordförande föreslås Perolof Holst och årsmötet väljer enligt förslag. Som 

sekreterare föreslås Christer Tufvesson som också väljs. 

 

§ 3 Val av protokolljusterare 

Valberedningen föreslår Lars-Göran Skoglund och Göran Galthe till justerare. 

Årsmötet väljer de föreslagna. 

 

§ 4 Årsmötets utlysande 

Årsmötet har utlysts genom skriftlig information vid julutskick, muntlig 

information vid månadsmöte 11/1 2011, information på föreningens hemsida 

samt annons i SmT 5/2 2011. Årsmötet godkänner utlysandet som skett enligt 

gällande stadgar. 

 

§ 5 Godkännande av dagordningen 

 Den föreslagna dagordningen godkänns. 

 



§ 6 Verksamhetsberättelse (bilaga till protokollet) 

Föreningens ordförande Evald Larsson går igenom verksamhetsberättelsen som 

redogör för de mycket omfattande arrangemang som genomförts under året. 

Inga frågor eller synpunkter framförs av årsmötet och verksamhetsberättelsen 

läggs med godkännande till handlingarna. 

 

§ 7 Ekonomisk rapport (bilaga till protokollet) 

Evald Larsson föredrar den ekonomiska rapporten och förklarar de olika 

kostnaderna och intäkterna. Årets resultat är +200: - Årsmötesdeltagarna 

godkänner rapporten och den läggs till handlingarna. 

 

§ 8 Revisorernas berättelse samt ansvarsfrihet. (bilaga till protokollet) 

Marianne Carlsson föredrar revisionsberättelsen utskriven 27 januari 2011. 

Revisorerna föreslår också ansvarsfrihet för det gångna året för styrelsen. 

Årsmötet följer revisorernas beslut och beviljar styrelsen ansvarsfrihet 2010. 

Revisionsberättelsen läggs till handlingarna. 

 

§ 9 Kostnads- och reseersättningar 

Styrelsen föreslår följande kostnadsersättningar för 2011. 17 000: - till 

kostnadsersättningar att fördelas av styrelsen. 8 000: - som ersättning för 

Datorer och Bredband och detta fördelas också av styrelsen. Reseräkningar 

utbetalas enligt gällande normer från Skatteverket. 

 

§ 10 Budget 2011 (bilaga till protokollet) 

Evald Larsson föredrar budget för 2011 enligt styrelsens förslag. Vid jämförelse 

av resultatet 2010 och budget för 2011 är justeringen c:a 10 000: -  

Årsmötesdeltagarna godkänner den föreslagna budgeten som läggs till 

handlingarna.   

 

§ 11 Verksamhetsplan 2011 (bilaga till protokollet) 

Evald Larsson föredrar föreningens verksamhetsplan för 2011 och en del frågor 

kommer från mötesdeltagarna. En fråga gäller om SPF i samråd med PRO 

och/eller övriga seniorföreningar kan arrangera cirklar. Evald Larsson förklarar 



att detta kan vara svårt i och med att vi samarbetar med Studieförbundet 

Vuxenskolan och PRO har sitt kursarbete via ABF. Täta kontakter sker mellan 

våra olika föreningar i bl.a. detta ärende men inga beslut är fattade. Även 

kommer en fråga gällande vad som sker om/när ett eventuellt samgående mellan 

SPF och SPRF beslutas. Här redogör Evald Larsson för de remissvar som 

inkommit från föreningarna i distriktet och som via distriktsförbundet är 

skickade till Riksförbundet. Som det ser ut kommer det knappast att bli någon 

sammanslagning utan de flesta föreningarna har föreslagit att medlemmar i 

SPRF välkomnas att bli medlemmar i SPF. Därefter godkänns den föreslagna 

verksamhetsplanen som läggs till handlingarna. 

§ 12 Medlemsavgifter 

Styrelsen föreslår oförändrad avgift (200: -/ person/år) Reservation för eventuell 

prisjustering från Förbund eller Distrikt. Om sådan justeras vår medlemsavgift 

med motsvarande belopp.  

 

§ 13 Antal ledamöter i styrelsen samt mandattid 

Valberedningen föreslår oförändrat antal ledamöter (8st) och oförändrad 

mandattid (2 år). Årsmötesdeltagarna godkänner förslaget. 

 

§ 14 Val av ordförande 

Till ordförande för en tid av 1 år föreslår valberedningen omval av Evald 

Larsson vilket godkänns av årsmötet. 

 

§ 15 Val av övriga styrelseledamöter. 

 Valberedningen föreslår: 

 Nyval 2 år av:  Agneta Curhed och Lisbeth Edqvist-Forsell 

 Omval 2 år av: Curt Carlqvist och Christer Tufvesson 

Kvarstående t.o.m. 2011  Kjell Skålberg, Eva Persson, Elesiv Sandberg, 

Yvonne Thyr. 

Till ledamöter i KPR (Kommunala Pensionärsrådet:) 

t.o.m. 2012   Curt Carlqvist (ordinarie) 

 Birgitha Skagert Carlsson (ersättare) 



Förslaget från valberedningen godkänns enhälligt av årsmötet. 

 

§ 16 Val av revisorer samt ersättare: 

Valberedningen förslår val för en tid av 1 år Harriet Amandusson och Marianne 

Carlsson som ordinarie med Siv Carlström och Allan Pettersson som ersättare. 

Valbered- ningens förslag godkänns enhälligt av årsmötet. 

 

§ 17 Antal valberedare  

 Årsmötet beslutar att valberedningen skall bestå av 3 personer. 

 

§ 18 Val av valberedare. 

Omval föreslås av Gunnar Johansson (sammankallande) och Stintan 

Hammarström och nyval av Kerstin Söderberg. Enhälligt beslut av årsmötet. 

 

§ 19 Fastställande av styrelsens val av ”Till styrelsens förfogande” 

 Årsmötet godkänner att val av dessa personer får utföras av styrelsen. 

 

§ 20 Inkomna förslag 

 Från Förbundet, Distriktet eller medlemmar har inga förslag kommit in. 

 

§ 21 Övriga frågor 

Curt Carlqvist och Ann-Christin Hammarström-Lind överlämnar en blomma till 

Evald Larsson med stort tack för det arbete han lägger ner för SPF Seniorerna i 

Nässjö. Stintan Hammarström läser en liten egen dikt som syftar mot ”vecka 37 

kampanjen” Evald Larsson framför ett tack och en blomma till Perolof Holst för 

den mycket fina årsmötesförhandlingen han hjälpt oss med att genomföra. 

Också tack med blommor till avgående ledamot Mats Johansson och avgående 

valberedare Per Olof Johansson. 

 

 



§ 22 Avslutning 

Perolof Holst framför sitt tack till styrelsen och alla övriga funktionärer för det 

arbete som är nedlagt under året. Därefter återlämnar Perolof Holst 

ordförandeklubban till den omvalde ordföranden Evald Larsson som avslutar 

mötet med att överlämna föreningens silvernålar till nedanstående  personer för 

förtjänstfullt arbete inom olika grenar för vår förening samt tackar också alla 

funktionärer som i olika sammanhang arbetar för föreningen. 

Siv Carlström, Anna Britt Nilsson, Yvonne Thyr, Monica Tunell, Åke Persson 

och Lars-Erik Sköld. 

 

Nässjö 2011-02-09 

 

 

Perolof Holst     Lars-Göran Skoglund     Göran Galthe 

Ordförande  Justerare  Justerare 

 

 

Christer Tufvesson 

sekreterare 

 

  

 

 

          

  

  

  


