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Protokoll 
Fört vid årsmöte med SPF Seniorerna Nättraby-Hasslö 

 

Plats: Folkets Hus, Nättraby 

 

Tid: Måndagen den 12 februari 2018 

 

Närvarande: 55 personer 

 

 

§1. Mötets öppnande 

Ordf. Egon Nilsson hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 

 

§2. Parentation 

Parentation hölls över Karin Norell, Stina Gunnarsson, Kjell Johansson, Inga 

Mannfeldt Olsson och Anders Lavestål, som avlidit under 2017. Ljus tändes,  

Gun Widerström spelade, Birgit Nilsson läste en dikt och en tyst minut hölls. 

Akten avslutades med att alla sjöng psalmen Härlig är jorden. 

 

§3. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

Anders Ovander valdes till ordförande och Birgit Nilsson till sekreterare. 

 

§4. Val av 2 justerare och tillika rösträknare 

Gertrud Skårstedt och Gunnar Andreasson valdes att justera dagens protokoll. 

 

§5. Fråga om årsmötets behöriga utlysande 

Egon Nilsson informerade om att kallelsen funnits på hemsidan, med anslag i 

affärerna och med annons i tidningarna. Årsmötet ansågs behörigen utlyst. 

 

§6. Fastställande av föredragningslista Bil.1 

Föredragningslistan lästes och godkändes. 

 

 

 



 

 

 

 

§7. Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse Bil.2 

Verksamhetsberättelsen fanns till alla. Egon Nilsson redogjorde för densamma. 

Den godkändes och lades till handlingarna. 

 

§8. Behandling av resultat- och balansräkning Bil.3 

Anders Ovander redogjorde för ekonomin. Årets resultat blev 16 013 kr. 

Tillgångarna vid årets slut blev 78 587 kr. Studieförbundet Vuxenskolans faktura  

för artistuppdragen under 2017 på 13 627 kr kom för sent och fick föras över till 2018. 

2017 års resultat blev då egentligen 16 013 ./. 13 627 = 2 386 kr. 

 

§9. Revisorernas berättelse Bil.4 

Revisor Jan Widerström läste upp revisionsberättelsen, vilken sedan lades till 

handlingarna. 

 

§10. Beslut om resultat- och balansräkning 

Resultat- och balansräkningen för 2017 fastställdes. 

 

§11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret 2017 

i enlighet med revisorernas förslag. 

 

§12. Beslut om ersättningar till styrelse och revisorer 

Årsmötet beslutade att inga arvoden skall utgå. 

 

§13. Behandling av motioner 

Inga motioner förelåg. 

 

§14. Behandling av förslag från förbundet, distriktet och föreningens styrelse. 

Inga sådana förslag förelåg. 

 

§15. Beslut om stadgeändring efter kongressbeslut Bil.5 

Beslutades om stadgeändring enligt förbundets kongressbeslut 

 

§16.Beslut om budget för 2018 

Anders Ovander presenterade styrelsens förslag till budget för 2018, 

som godkändes av årsmötet. 

 

§17. Beslut om planeringsprogram för 2018 

Egon Nilsson presenterade styrelsens förslag på program för 2018, 

och årsmötet beslutade godkänna densamma. 

 

 

 

 



 

 

 

 

§18. Beslut om årsavgift för 2019. 

Förbundet kommer att höja sin del av medlemsavgiften med 30 kr 2019. 

Styrelsen föreslog därför att vi måste höja medlemsavgiften med 25 kr till 275 kr 

nästa år. Detta beviljades och beslutades av årsmötet. 

 

§19. Behandling av medlemskap i Studieförbundet Vuxenskolan 

Beslutades att föreningen skall vara medlem i Studieförbundet Vuxenskolan. 

 

§20. Beslut om antalet styrelsemedlemmar 

Beslutades att styrelsen skall bestå av nio personer inklusive ordföranden under 

2018. 

 

21. Val av ordförande för 2018 

Egon Nilsson valdes till ordförande för 2018. 

 

§22. Val av övriga styrelseledamöter 

Nils-Gunnar Johnsson, Anders Ovander och Birgit Nilsson omvaldes på 2 år  

och Harald Ekberg omvaldes på 1 år. 

 

§23. Val av revisorer och ersättare 

Jan Widerström omvaldes som revisor på 2 år. 

 

§24. Val av ombud och ersättare till distriktsstämma 

Som ombud valdes Sven Gummesson, Egon Nilsson och Birgit Nilsson. 

Som ersättare valdes Harald Ekberg, Ulla Gummesson och Nils-Gunnar Johnsson. 

 

§25. Val av ledamot i kommunala pensionärsrådet 

Årsmötet valde Bo Skårstedt till ledamot i SPF Seniorernas samrådsgrupp.  

 

§26. Beslut om antal ledamöter i Valberedningen. 

Beslutades att 3 personer bör ingå i Valberedningen. 

 

§27. Val av Valberedning 

Ingen av de närvarande ville ingå i en Valberedning. 

Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att hitta personer till en Valberedning. 

 

§28. Avslutning 

Anders Ovander tackade Egon Nilsson för det gångna året och N-G Johnsson 

överlämnade en blombukett och önskade lycka till inför det nya året. 

Egon Nilsson överlämnade därefter blommor till Eva Andreasson, Margita Ovander 

och Christina Johnsson Jarl och tackade dem för att de ställer upp och hjälper 

styrelsen vid olika tillfällen. Egon tackade för förtroendet att bli omvald som 

ordförande och för de fina blommorna. Han lovade göra sitt bästa för att 2018 ska bli 

ett bra år för föreningen. Han förklarade sedan årsmötet avslutat. 



 

 

 

 

Därefter bjöds alla på landgång och kaffe. 

 

Efter förtäringen bjöds vi på underhållning av Leif-Owe ”Hubbe” Hubertsson. 

Han tog oss med på en trevlig resa till Karibien med fina bilder och fin musik. 

Detta var mycket uppskattat. Dagen avslutades med lotteri. 

 

Nättraby 2018-02-13 

 

 

Birgit Nilsson    Egon Nilsson 

Sekr.     Ordf. 
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Gertrud Skårstedt   Gunnar Andreasson 


