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Protokoll 
Fört vid årsstämma med SPF Seniorerna Nättraby-Hasslö 802432-0833 

 

Plats: Sjuhalla, Nättraby 

 

Tid: Måndagen den 16 augusti 2021 

 

Närvarande ca 40 medlemmar. 

 

§1. Årsmötets öppnande 

Ordf. Anders Ovander hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 

Parentation hölls för de medlemmar som avlidit under 2020, nämligen 

Gunhild Arvö, Asta Holgersson, Tyra Reineholm, Hans Svensson, Thore Johansson, 

Ernst Lindstrand, Bengt Jönsson och Rolf Vinberg. 

Akten avslutades med en tyst minut och psalmen Härlig är jorden. 

 

§2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

Egon Nilsson valdes till ordförande och Birgit Nilsson till sekreterare för mötet. 

 

§3. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare 

Harald och Gunn Ekberg valdes att justera årsmötesprotokollet. 

 

§4. Prövning av att kallelse till årsmötet skett i behörig ordning 

Anders Ovander förklarade, att mötet varit utlyst på hemsidan, och på affischer i 

affärerna, samt i månadsbrevet i juli. Årsmötet ansågs behörigen utlyst. 

 

§5. Fastställande av föredragningslistan Bil.1 

Föredragningslistan lästes och godkändes. 

 

§6. Behandling av styrelsens årsberättelse/verksamhetsberättelse Bil.2 

Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna. 

Årets resultat blev -14.289 kr, mycket beroende på rådande pandemi, då inga 

månadsmöten har kunnat genomföras. Föreningen har i stället satsat på månadsbrev 

och utskick till medlemmarna samt några utflykter med korvgrillning. 

Resultat- och balansräkningen för 2020 fastställdes. Bil.3 



 

 

 

 

 

 

§7. Revisorernas berättelse Bil.4 

Revisor Sven Gummesson läste upp revisionsberättelsen, vilken lades till 

handlingarna. 

 

§8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Årsmötet beviljade, i enlighet med revisorernas förslag, styrelsen ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2020. 

 

§9. Behandling av motioner 

Inga motioner hade inkommit. 

 

§10. Behandling av förslag från styrelsen 

Inga sådana förslag förelåg. 

 

§11. Beslut om budget för 2021 Bil.5 

Kassörens budgetförslag för 2021 redovisades. Frågor ställdes angående intäkterna 

av medlemsavgifterna som varierade stort mellan nuvarande och föregående år. 

Önskemål om mer specificering av både intäkter och kostnader framkom. Kassören 

lovade en mer detaljerad resultaträkning till nästa år. Detta godkändes av mötet. 

 

§12. Beslut om årsavgift för 2022  

Årsmötet beslutade att avgiften skall vara oförändrad, nämligen 275 kr. 

160 kr till förbundet, 15 kr till distriktet och 100 kr till den lokala föreningen. 

 

§13. Beslut om antalet styrelseledamöter 

Beslutades att styrelsen skall bestå av 9 ledamöter inkl. ordföranden under 2021. 

 

§14.Val av ordförande för 2021 

Anders Ovander 440212-3337 omvaldes till ordförande för 2021. 

 

§15. Val av övriga ledamöter 

Christine Melin, Birgitta Palmaer och Gertrud Skårstedt omvaldes på 2 år och Pelle 

Wijk omvaldes på 1 år. Kvar i styrelsen är Per-Håkan Andersson, Nils-Gunnar 

Johnsson, Birgit Nilsson och Bo Skårstedt. 

 

§15a. Val av revisorer och ersättare 

Sven Gummesson omvaldes som revisor på 2 år.  

Björn Lundin har 1 år kvar på mandatet. 

Till ersättare valdes Harald Ekberg. 

 

§15b. Val av ombud och ersättare till distriktsstämma 

Som ombud valdes Nils-Gunnar Johnsson, Birgit Nilsson och Per Håkan Andersson. 

Till ersättare valdes Gertrud Skårstedt. 



 

 

 

 

 

 

§16. Val av ledamot i kommunala pensionärsrådets samarbetsgrupp 

Fanns inga förslag. Ärendet bordlades. 

Mötet beslutade att styrelsen skall undersöka vad uppdraget innebär och hur det 

fungerar. Därefter skall styrelsen komma med förslag på lämplig ledamot till nästa 

årsmöte. 

 

§17. Beslut om antal ledamöter i Valberedningen 

Mötet beslutade att två personer bör ingå i Valberedningen 

 

§18. Val av Valberedning 

Fanns inga förslag. 

Beslutades att styrelsen skall välja ledamöter till Valberedningen. 

 

§19. Övriga frågor 

Styrelsens förslag på program för resten av 2021 presenterades och godkändes. 

Inga övriga frågor förelåg. 

 

§20. Avslutning 

Egon Nilsson tackade de närvarande för visat intresse och förklarade 

mötesförhandlingarna avslutade. Han tackade för sig och överlämnade 

klubban till Anders Ovander, som också fick mottaga blommor 

från styrelsen som tack för det gångna året.  

Egon och Birgit Nilsson fick blommor som tack för att årsmötet kunde hållas på 

Sjuhalla och Pelle Wijk fick blommor för allt arbete han lägger ner med hemsidan. 

Därefter bjöds medlemmarna på korv och kaffe och kakor bakade av Christine Melin. 

Dagen avslutades med ett lotteri. 

 

Nättraby 2021-08-17 

 

 

Birgit Nilsson      Egon Nilsson  Anders Ovander 

Sekr.      Årsmötesordf.  Ordf. 
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