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PROTOKOLL  
Årsmöte 2020-02-24 
 
Datum  Måndagen den 24 februari 2020   
Tid Kl. 13:00-13:58, därefter underhållning och fika   
Plats Gamla Teatern, Salongen, Thoméegränd 20, Östersund 
 
Närvarande Enligt bilagd närvarolista (101, varav 98 medlemmar, 

inklusive styrelseledamöter, tillika röstlängd) – Bilaga 1  
 
§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE  
 
Ordförande Per Söderberg inleder och hälsar alla välkomna. Han håller ett fyndigt formulerat 
öppningsanförande – på rim! – inkluderande även hågkomst av avlidna medlemmar, Bilaga 2. 
De församlade 98 medlemmarna (plus två medlemmar i annan förening och en icke-medlem) ger 
Per sitt bifall med kraftfulla applåder! Per redovisar sedan upplägget för dagen med årsmötet, 
avtackningar, anförande av Karin Mattsson samt fika med smörgås – som föreningen bjuder på. 
 
§ 2 VAL AV MÖTESFUNKTIONÄRER FÖR ÅRSMÖTET 
 
Årsmötet beslutar utse mötesfunktionärer enligt nedan: 

 Ordförande Per Söderberg 

 Protokollförare Sven-Olof Andersson. 

 Protokolljusterare tillika rösträknare Anita Hedlund och Henry Ledin. 
 
§ 3 PRÖVNING ATT KALLELSE TILL ÅRSMÖTET SKETT I BEHÖRIG 

ORDNING 
 
Per informerar att annonsering skett i lokalpressen, vidare mail till alla medlemmar med e-
postadress den 11 februari samt ”manuellt” utskick den 11 februari till medlemmar utan anmäld 
e-postadress . Publicering har dessutom gjorts under februari på webbsidan, där också 
årsmöteshandlingar gjorts tillgängliga. 
Årsmötet finner att kallelse till årsmötet skett i behörig ordning. 
 
§ 4 FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD 
 
Per informerar att på listor vid entrén hos Görel Hansebo och Martin Rolén ska alla 
röstberättigade ha skrivit sitt namn och föreslår att den listan får anses utgöra röstlängd i händelse 
av omröstning i någon fråga. Antecknas att 101 personer antecknat sig och 98 konstateras vara 
röstberättigade medlemmar.  
Se Bilaga 1 (listan biläggs endast originalprotokollet). 
 
Årsmötet beslutar fastställa röstlängden. 
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§ 5 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA  
 
Antecknas att dagordningen, som innehåller 23 punkter, publicerats i förväg och finns utlagd i 
lokalen. Noteras vidare att inga motioner inkommit.  
 
Det presenterade förslaget till föredragningslista med 23 punkter fastställs.  
 
§ 6 BEHANDLING AV STYRELSENS ÅRSREDOVISNING 

(VERKSAMHETS- OCH EKONOMISK BERÄTTELSE)  
 
Per åberopar dokumentation, som tillhandahållits såväl digitalt som för utdelning nu vid mötet. 
Verksamhetsberättelsen gås översiktligt igenom av Per, sida för sida. Samarbete med övriga 
föreningar inom kommunen framhålls. Rabatterna likaså, det finns såväl centrala/rikstäckande 
som lokala generella och lokala enbart för SPF-medlemmar. Förteckning finns utlagd i lokalen.   
Beträffande ekonomin utvisar bokslutet ett överskott på drygt 10 tkr att jämföra med budgeterat 
underskott ca 15 tkr. Medlemsintäkterna har ökat. Vidare har kommunens bidrag ökat med ca 12 
kr/medlem samt härutöver bidrag för särskild aktivitet. 
Inga frågor ställs från årsmötesdeltagarna.  
 
Beslutas 

- att lägga verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning till handlingarna. 
 
§ 7 REVISORERNAS BERÄTTELSE  
 
Mats Eriksson föredrar revisorernas berättelse. 
Revisorerna tillstyrker  

- att resultat- och balansräkning fastställs 
- att resultatet disponeras i enlighet med styrelsens förslag 
- att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

 
Årsmötet beslutar lägga revisionsberättelsen till handlingarna. 
 
§ 8 BESLUT OM RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING 
 
Beslutas  

- att fastställa och resultat- och balansräkning 
- att disponera resultatet enligt styrelsens förslag (balanseras i ny räkning). 

 
§ 9 FRÅGA OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN 
 
I enlighet med revisorernas tillstyrkan beslutar årsmötet bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det 
gångna verksamhetsåret.  
 
§ 10 BESLUT OM EVENTUELLA ERSÄTTNINGAR TILL STYRELSE OCH 

REVISORER 
 
Valberedningen har föreslagit att oförändrade ersättningar tillämpas för 2020. 
 
Beslutas enligt valberedningens förslag att ordförande, sekreterare och kassör för 2020 erhåller 
ersättningar med 999 kr och övriga ledamöter med 500 kr. 
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§ 11 BEHANDLING AV MOTIONER 
 
Ordföranden meddelar att inga motioner inkommit till styrelsen. 
 
§ 12 BEHANDLING AV FÖRSLAG FRÅN FÖRBUNDET, DISTRIKTET 

OCH FÖRENINGENS STYRELSE 
 
Ordföranden meddelar att inga dylika förslag finns att behandla. 
 
§ 13 BESLUT OM PLAN OCH BUDGET FÖR VERKSAMHETEN 2019  
 
Per redovisar verksamhetsplanen/-inriktningen för 2020, som tidigare publicerats och finns  
utlagd i lokalen. Fördjupad information lämnas inom vissa enskilda områden/aktiviteter,  
exempelvis studiecirkelprojektet ”Tillsammans mot ensamhet”. Här avses inköpas 50 ex. av  
studiematerial för att tillskapa åtminstone 10 studiegrupper. Intresserade cirkel-/samtalsledare  
efterlyses. Vidare framhålls datautbildningen, föreläsningar, friskvårdsaktiviteter/tävlingar samt  
programmet för månadsmöten. Här finns utrymme för medlemmarna att komma med förslag på  
innehåll för en del ännu inte programsatta dagar.  
Budgeten för 2020 beräknas till ett underskott på 10 tkr. 
 
Beslutas godkänna den föreslagna inriktningen enligt verksamhetsplanen och budget. 
 
§ 14 BESLUT OM ÅRSAVGIFT FÖR NÄSTKOMMANDE ÅR  
 
Styrelsen föreslår oförändrad avgift för 2021, dvs. 250 kr. Av avgiften tillfaller 70 kr föreningen, 
20 distriktet och resten, 160 kr, förbundet centralt.  
 
Per informerar om medlemskorten, som i två ex. biläggs tidningen Senioren nr 2020:2. 
 
Beslutas i enlighet med styrelsens förslag oförändrad avgift för 2021, dvs. 250 kr.  
 
§ 15 BESLUT OM ANTALET STYRELSELEDAMÖTER  
 
Eva Sondell, representant för valberedningen, meddelar förslaget att behålla oförändrat antal åtta 
ledamöter, utöver ordföranden. Valberedningens slutliga förslag – se Bilaga 3.   
 
Beslutas att antalet styrelseledamöter ska vara åtta, utöver ordföranden. 
 
§ 16 VAL AV ORDFÖRANDE 
 
Valberedningen föreslår Per Söderberg som ordförande i föreningen. 
 
Beslutas enligt valberedningens förslag omval på ett år av Per Söderberg.  
 
§ 17 VAL AV ÖVRIGA ORDINARIE STYRELSELEDAMÖTER  
 
Antecknas att ledamoten Ulf Edström avsagt sig omval. 
Antecknas att tre ledamöter har ett år kvar av mandattiden: Iréne Westberg, Yngve Sundien,  
och Thomas Gutke.  
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Beslutas enligt valberedningens förslag omval på ett år av Sven-Olof Andersson, Ann-Marie 
Blomqvist och Görel Hansebo, omval på två år av Martin Rolén samt nyval på två år av Majbritt 
Ellebrink.   
 
§ 18 VAL AV REVISORER (2 ST 1 ÅR) OCH ERSÄTTARE (2 ST 1 ÅR)  
 
Antecknas att Mats Eriksson (ordinarie) och Märit Dahlgren (ersättare) avsagt sig omval. 
 
Beslutas enligt valberedningens förslag omval på ett år av Håkan Svensson och nyval på ett år av  
Mats El Kott. Vidare som ersättare omval på ett år av Johan Gullberg och nyval på ett år av  
Agneta Sjödin.  
 
§ 19 VAL AV OMBUD (9 ST) OCH ERSÄTTARE (3 ST) TILL 

DISTRIKTSSTÄMMAN 2020-04-02 
 
Antecknas att distriktsstämman hålls torsdagen den 2 april 2020 i Fåker på Lyransgården. 
Östersundsföreningen har rätt till nio ombud. 
 
Beslutas enligt valberedningens förslag (se Bilaga 3) 

- att som ombud välja Per Söderberg, Sven-Olof Andersson, Sven Adolfsson, Bernth 
Ohlsson, Ingrid Broman, Birgitta Olsson, Olle Edlund, Karin Kimselius och Eva Sondell  

- att som ersättare välja Karin Nordqvist, Birgitta Holmberg och Majbritt Ellebrink. 
 
§ 20 BESLUT OM ANTAL LEDAMÖTER I VALBEREDNINGEN 
 
Beslutas enligt valberedningens förslag att valberedningen ska bestå av tre ledamöter.  
 
§ 21 VAL AV VALBEREDNINGENS ORDFÖRANDE OCH ÖVRIGA 

LEDAMÖTER I VALBEREDNINGEN 
 
Antecknas att valberedningens nuvarande tre ledamöter avsagt sig omval. 
 
Beslutas att på ett år välja Ulf Edström, Marita Cedervall och Walter Larsson, samtliga på ett år. 
Sammankallande = Ulf Edström. 
 
§ 22 ÖVRIGA VAL 
 
Beslutas enligt valberedningens förslag följande: 
 

a) Distriktets valberedning 
Föreningen föreslår Elisabet Gillberg. 

b) Ombud till serviceinrättningar 
Hänskjuts till styrelsen. 

c) Ombud till Föreningsarkivets årsmöte 
Sekreteraren med kassören som ersättare. 

d) Programansvarig 
Styrelsen, som utövat detta ansvar även under 2018-2019.   

e) Trafiksäkerhetsansvarig 
Nyval av Thomas Gutke med Göran Westman som mentor/ersättare. 
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§ 23 AVSLUTNING 
 
Per avtackar för dagen närvarande avgående revisorn Mats Eriksson och ledamoten i 
valberedningen Eva Sondell.  
Vice ordföranden Martin Rolén avtackar presidiets Per och Sven-Olof med var sin bukett 
tulpaner. 
 
Som avslutningsord tackar Per alla närvarande och påminner om efterföljande anförande av 
Karin Mattsson på temat ”Idrottens betydelse för medborgarna”. Därefter fika med smörgås och 
chokladbitar ur Hjärtformad ask, modell större, som styrelsebordsvärdarna servar med. 
Per avslutar med väl vald poesi – ”Renhännren” av Birger Norman: ”Den som int lägg sig i ha 
inge och dra sig ur och inge händer och tvätte….” – samt några ord på vägen ”hur når vi de 
medlemmar som inte kommer på våra aktiviteter?” Därefter förklaras årsmötet avslutat. 
  
Vid protokollet           
 
 
 
.......................................................         …………………………………… 
Sven-Olof Andersson   Per Söderberg 
Protokollförare   Ordförande   
 
 
 
.......................................................  ....................................................... 
Anita Hedlund                        Henry Ledin 
Protokolljusterare   Protokolljusterare 
 
 
 
BILAGOR 

1. § 4 – Årsmötet – Närvarolista/Röstlängd – Förvaras separat tillsammans med 
originalprotokollet 

2. § 1 – Inledningsanförande av ordförande Per Söderberg 
3. Valberedningens slutliga förslag, tillika årsmötets beslut 

Övriga årsmöteshandlingar är bilagda dagordningen (VB 2019, VP 2020) samt finns på hemsidan. 
 
 
Bilaga 1 – Närvarolistor/Röstlängd – Förvaras separat med originalprotokollet     
 
Bilaga 2 – Inledningsanförande av Per Söderberg    
 
Ett verksamhetsår har vi åter att redovisa för Er alla             
Det är bra att så många kommer när vi till aktiviteter kalla. 
 
Vi började i januari med dansmusik med Tommy A och Karin H         
”Kan man älska nån på avstånd” är en låt som man gärna lyssnar på.  
 
Att resa österut är intressant och det har många andra gjort 
Till Birsta arrangerade vi en bussresa och det gick som smort. 
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Vid årsmötet förra året gick mötesförhandlingarna snabbt otroligt 
Anders o Bengt Eric bjöd på ”en afton i moll – förvånansvärt roligt”. 
 
I mars blev det information om det som händer ännu längre österut  
Tage Levin informerade om Tema Thailand - där har han varit förut. 
 
I april var det intressanta bilder – Jan Andersson visade o berättade  
Veteranorkestern bjöd på härlig musik så att det i benen sprättade. 
 
20 maj arrangerade Martin Rolén en givande bussresa i västerled 
Till Trangia, Hembygdsgård i Mattmar, Undersåker, Åre och Duved. 
 
I juni var det stadens byggnader och händelser som torgfördes 
 Jim Hedlund har en god berättarkonst även om inte allt hördes. 
 
12 juli var det en bussresa till Ångermanland – Hoting och trav  
Tillsammans med Östersundstravet o Ångermanlands gille bar det av. 
 
Traditionen är viktig o surströmming vi åt tillsammans med Frösön 
Lars Håkans bjöd på underhållning o eftermiddagen var riktigt skön. 
 
Vi hade 320 åhörare på Gamla Teatern tillsammans med PRO 
Yngve Gustafson – ”vad alla borde veta om åldrandet” – gav mindre oro. 
 
Heta stolen har blivit en rubrik som används vid några möten 
Bosse Svensson o Niklas Daoson svarade på frågor – fick ej på nöten. 
 
27-28 september var det åter en musikresa västerut till Trondheim  
LG-Buss o Sven A arrangerade och alla var nöjda när de kom ”heim”. 
 
Tillsammans med Hjärt-Lungfonden vi arrangerat föreläsningar  
I oktober – Thomas Mooe talade om stroke – och följdverkningar. 
 
I november blev det åter modevisning – denna gång lokala affärer 
Westvalls o Fannys kläder visades upp av bl.a.styrelsefunktionärer. 
 
Traditionsenligt var det julbordslunch på Gamla Teatern även detta år 
De flesta tyckte att maten var bra – när man så mycket för 200 kr får. 
 
Det är bara framtiden vi kan påverka och vi kommer att studera ”tillsammans mot ensamhet” i 
10 studiegrupper. 
Vi köper in 50 studiematerial som vi ger bort till dessa grupper. 
 
Ekonomin för vår förening är god o antalet nya medlemmar ökar bra 
Vi har ordnat rabatter hos olika företag och bjuder i dag på fika. 
  
Många medlemmar har lämnat jordelivet och till alla dessa vi en varm tanke sänder i da 
Många har varit trogna besökare på våra arrangemang - tack ska ni ha!  

 
Med dessa ord vill jag förklara 2020 års årsmöte öppnat!!  
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VALBEREDNINGENS FÖRSLAG INFÖR ÅRSMÖTET DEN 24 FEBRUARI 2020 
 

Valberedningens förslag inför årsmötet måndag 2020-02-24 
Valberedningen = Karin Kimselius, Håkan Annernäs, Eva Sondell 

  Följande personer har avsagt sig fortsatt kandidatur:  
Styrelseledamoten Ulf Edström 

Revisor Mats Eriksson och revisorssuppleanten Märit Dahlgren 
Valberedningsledamöterna Karin Kimselius, Håkan Annernäs och Eva Sondell 

Funktion m.m. Namn Period Om-/nyval Ant./Styrelsen 

Årsmötet 
Ordförande 
Sekreterare 
Protokolljusterare 

 
Per Söderberg 
Sven-Olof Andersson 
Föreslås vid årsmötet 

   

Arvoden Valberedningen föreslår oförändrade arvoden, dvs. ordföranden, sekreteraren 
och kassören 999 kr/år och övriga ledamöter 500 kr/år. 

Styrelsen       
Ordförande  
8 övriga ledamöter 
 

 
Per Söderberg 
Sven-Olof Andersson 
Ann-Marie Blomqvist 
Martin Rolén 
Görel Hansebo 
Majbritt Ellebrink 
Iréne Westberg 
Yngve Sundien 
Thomas Gutke 

 
1 år 
1 år 
1 år 
2 år 
1 år 
2 år 
Kvar 1 år 
Kvar 1 år 
Kvar 1 år 

 
Omval 
Omval 
Omval 
Omval 
Omval 
Nyval 
 

 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 

Revisorer 
Ordinarie 
 
Suppleanter 
 

 
Håkan Svensson 
Mats El Kott 
Agneta Sjödin 
Johan Gullberg 

 
1 år 
1 år 
1 år 
1 år 

 
Omval 
Nyval 
Nyval 
Omval 

 

SPF:s distriktsstämma 
Ombud, 9 st  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ersättare, 3 st 
 

 
Per Söderberg 
Sven-Olof Andersson 
Sven Adolfsson 
Bernth Ohlsson 
Ingrid Broman 
Birgitta Olsson 
Olle Edlund 
Karin Kimselius 
Eva Sondell 
Karin Nordqvist 
Birgitta Holmberg 
Majbritt Ellebrink  

  Torsdag 200402 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distriktets valberedning Elisabet Gillberg    

Serviceinrättningar   
Ombud 

 
Styrelsen utser 

   

Föreningsarkivets årsmöte 
Ombud 
Ersättare 

 
Sekreteraren 
Kassören 

   

Valberedningen 
3 ledamöter 

 
Ulf Edström 
Marita Cedervall 
Walter Larsson 

 
1 år 
1 år 
1 år 

 
Nyval 
Nyval 
Nyval 

 
Sammankallande 

Programansvarig    Styrelsen 

Trafiksäkerhetsansvarig Thomas Gutke 1 år Nyval Göran Westman 
Mentor/ersättare 

 


