Protokoll årsmöte Sveriges Pensionärsförbund avd 86
SPF Seniorerna Nässjö 2018-02-06 Lokal: Kulturhuset Pigalle
§1

Årsmötet öppnas
Föreningens ordförande Bert Johansson öppnar årsmötet och hälsar alla
närvarande (139 personer) varmt välkomna.

§2

Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
Till ordförande föreslås Perolof Holst och årsmötet väljer enligt förslag. Som
sekreterare föreslås Agneta Curhed som också väljs.

§3

Val av protokolljusterare
Elisabeth Skålberg och Harriet Amandusson föreslås till justerare. Årsmötet väljer
Elisabeth Skålberg och Harriet Amandusson.

§4

Årsmötets utlysande
Årsmötet har utlysts genom information på föreningens hemsida den 19 december
2017 samt annons i Smålands Dagblad den 23 december 2017. Årsmötet
godkänner utlysandet som skett enligt gällande stadgar.

§5

Godkännande av dagordningen
Den föreslagna dagordningen godkänns. (Dock justeras § 19 till KPR, § 20 till
Fastställande av delegering, § 21 till Förslag från medlemmar, § 22 till Övriga
frågor och § 23 blir Årsmötets avslutande. Anm av sekr.)
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§6

Verksamhetsberättelse (bilaga till protokollet)
Föreningens ordförande Bert Johansson 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 ett godkännande till handlingarna.

§7

Ekonomisk rapport (bilaga till protokollet)
Bert Johansson föredrar den ekonomiska rapporten och förklarar de olika
kostnaderna och intäkterna. Årets resultat är 40.490 kr. Årsmötesdeltagarna
godkänner rapporten och den läggs till handlingarna.

§8

Revisorernas berättelse samt ansvarsfrihet (bilaga till protokollet)
Anders Öhling föredrar revisionsberättelsen utskriven den 30 januari 2018.
Revisorerna föreslår också ansvarsfrihet för det gångna året för styrelsen. Årsmötet
följer revisorernas förslag och beviljar styrelsen ansvarsfrihet 2017.
Revisionsberättelsen läggs till handlingarna.

§9

Kostnads- och reseersättningar
Styrelsen föreslår följande kostnadsersättningar för 2018:
13.000:- till kostnadsersättningar att fördelas av styrelsen. 12.000:- som ersättning
för datorer och bredband och detta fördelas också av styrelsen. Reseräkningar
utbetalas enligt gällande normer från Skatteverket. Årsstämman godkänner detta.

§ 10

Budget 2018 (bilaga till protokollet)
Bert Johansson föredrar budget för 2018 enligt styrelsens förslag.
Årsmötesdeltagarna godkänner den föreslagna budgeten som läggs till
handlingarna.

§ 11

Verksamhetsplan 2018 (bilaga till protokollet)
Bert Johansson föredrar föreningens verksamhetsplan för 2018. Årsmötet
godkänner den föreslagna verksamhetsplanen som läggs till handlingarna.
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§ 12

Medlemsavgifter
Förslag att medlemsavgiften kvarstår med kr 250:- för år 2019. Reservation
gjordes för eventuell ökning från distriktet och förbundet. Årsmötet godkände
detta.

§ 13

Antal ledamöter i styrelsen samt mandattid
Valberedningen föreslår antal ledamöter till 8 och 1 ordförande. Mandattider lika
enligt föregående år. Årsmötet godkänner förslaget.

§ 14

Val av ordförande
Till ordförande för en tid av 1 år föreslår valberedningen omval av Bert Johansson,
vilket godkänns av årsmötet.

§ 15

Val av övriga styrelseledamöter
Valberedningen föreslår:
Omval 2 år 2018-2019 av:

Eva Persson, Kjell Skålberg, Yvonne Thyr

Kvarstående 1 år 2018 valda på 2 år
vid årsmötet 2017:
Bo Arencrantz, Göte Bernström, Agneta
Curhed, Gudrun Spång Gunnarsson, Ulf
Magnuson
Förslaget från valberedningen godkänns enhälligt av årsmötet.

§ 16

Val av revisorer samt ersättare
Valberedningen föreslår omval för en tid av 1 år av Anders Öhling och Lisbeth
Edqvist som ordinarie. Nyval av Jan Dillström 1 år som ersättare. Valberedningens
förslag godkänns enhälligt av årsmötet.

§ 17

Antal valberedare
Årsmötet beslutar att valberedningen skall bestå av 3 personer, varav 1 ordförande.
Inga ersättare.
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§ 18

Val av valberedare
Omval föreslås av Percy Curhed (sammankallande), Lennart Gunnarsson och
Gunilla Ekeroth. Enhälligt beslut av årsmötet.

§ 19

KPR-ledamöter (Kommunalt Pensionärs Råd):
KPR-ledamöter består av Kurt Nilsson, ordinarie, Bo Arencrantz ordinarie och
Perolof Holst ersättare, samtliga på 1 år.

§ 20

Fastställande av styrelsens val av ”Till styrelsens förfogande”
Årsmötet godkänner att val av dessa personer får utföras av styrelsen.

§ 21

Inkomna förslag
Inga förslag hade inkommit.

§ 22

Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§ 23

Avslutning
Perolof Holst framför sitt tack till styrelsen och alla övriga funktionärer för det
arbete som är nedlagt under året. Ett särskilt tack till ordförande Bert Johansson
som lägger ner ett oerhört arbete i SPF. Därefter återlämnar Perolof Holst
ordförandeklubban till den omvalde ordföranden Bert Johansson som tackar
årsmötet för förtroendet att fortsätta att leda föreningen.
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Perolof Holst
Ordförande

Elisabeth Skålberg
Justerare

Harriet Amandusson
Justerare

Agneta Curhed
Sekretera
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