
SPF Seniorerna Odensjö Årsmöte den 13 februari 2020 

Parentation ned tänt ljus och en tyst minut över Bertil Johansson! 

§   1   Mötet öppnas av ordförande och alla hälsas välkomna. 

§   2   Den utlagda dagordningen  godkändes. 

§   3   Utlysningen av årsmötet godkändes, det hade varit 2ggr i tidningen och  

           på hemsidan. 

§   4   Håkan Nilsson valdes till mötesordförande och Gunilla Karlsson till 

           sekreterare. 

§   5   Till justeringsmän valdes Margareta och Inge Nyberg. 

§   6   Föregående mötesprotokoll lästes upp och godkändes. 

§   7   Styrelsens verksamhetsberättelse för 2019 lästes upp och godkändes. 

§   8   Doris Svensson redogjorde för den ekonomiska balansen för 2019. 

§   9   Reimer Nilsson redogjorde för sitt arbete som revisor och beviljades 

           ansvarsfrihet för 2019. 

§  10   Omval av ordförande Sive Björk. 

§  11   Omval av Gunvor Nyberg. Gunilla Karlsson har avsagt sig  och  det  

             blev nyval av Lena Nennefors som sekreterare. 

§  12   Omval av Lisbet Johansson, Billy Björk och Stig Olsson till styrelsesupp- 

             leanter för 2020. 

§  13   Omval av Claes Classon och  Reimer Nilsson till revisorer för 2020. 

§  14   Omval av Inge Nyberg och Stig Hemström som revisorssuppleanter för 

            2020. 

§  15   Val av distriktsombud  för 2020 lämnas frågan till styrelsen. 

§  16   Val av trafikombud för 2020 lämnas frågan till styrelsen. 

§  17   Val av studieombud omvaldes Lisbeth Johansson. 

§  18   Val av medlemsansvarig för 2020 omvaldes Doris Dvensson. 

§  19   Val av dataansvarig för hemsidan omvaldes Inger Björk. 



§  20   Val av ledamot för  KPR omvaldes Sive Björk. 

§  21   Val av resekommite läggs ansvaret på styrelsen. 

§  22   Val av rekryteringsansvarig läggs frågan på styrelsen. 

§  23 Val av friskvårdsansvarig omvaldes Britt-Marie Nilsson. 

§  24   Reimer Nilsson ansvarar för boulebanan 2020. 

§  25   Till valberedningen omvaldes Sten Pettersson, sammankallande, och 

             Håkan Nilsson. 

§  26    Verksamhetsplanen för 2020 godkändes. 

§  27   Endagsresa den 13 maj fastställd!  

             På Engelska kursen är en plats ledig, vid intresse kontakta Lillemor. 

              Bokcirkeln pågår 1:a tisdagen varje månad. 

               Promenad varje måndag kl 9:00. 

               Erbjudande om att laga mat på Gästgivargården. 

               Kortspel pågår på Vrå-gården  torsdagar kl 14.00. 

§  28    Sive berättar om vad som händer på KPR 

§  29     Förslag att höja medlemsavgiften från 2021 till 250:-. 

§  30    Inget nytt angående Lingonbygden så det blir ett nej till medlemskap. 

§  31     Kommitten för sommarfesten vill ha någon med från SPF och Sive  

              anmälde sig. 

               Nya medlemmar Leif Henrysson, Lill och Anders Bengtsson,Per Rubin, 

               Mats Rubin och Monica Johansson. 

               Billy har en visning från bygden i mars. 

               Gunnar Jönsson gör fågelholkar som han ger bort till den som vill ha,  

               om man skänker en slant till Flitiga Fingrar. 

§  32       Mötet avslutas och ordförande tackar för visat intresse.  Det blev  

                Underhållning av Jonny Eliasson som spelade och sjöng. 

                



 

 

.Därefter serverades det smörgåstårta, kaffe och en kaka, vi avslutade med 

lotterier. 

 

Ordförande                                                     Sekreterare 

 

-----------------------                                             ------------------------------ 

Håkan Nilsson                                                   Gunilla Karlsson 

 

Justeringsmän 

 

----------------------------                                         ------------------------------- 

Margareta Nyberg                                                Inge Nyberg 

                 


