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PROTOKOLL  
Årsmöte 2021-08-27 
 
Datum  Fredagen den 27 augusti 2021   
Tid Kl. 11:00-11:40, därefter surströmming och underhållning    
Plats Gamla Teatern, Trädgården, Thoméegränd 20, Östersund 
 
Närvarande Enligt bilagd närvarolista, tillika röstlängd – Bilaga 1  
 
 
 
§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE  

 

Ordförande Per Söderberg inleder och hälsar alla välkomna.  

 

I sitt inledningsanförande konstaterar han att det förflutit 550 dagar sedan vi hade vårt 

årsmöte 2020. Årets årsmöte har blivit framflyttat och nu träffas vi för att klara av såväl 

årsmöte som surströmming!  

Han återkopplar också till att det har varit en annorlunda tid och verksamheten har i stort sett 

varit vilande. Stavgång, cykelturer, musikunderhållning i Badhusparken och boule är den 

verksamhet som vi haft. 

 

Parentation 

Sedan vi hade vår senaste sammankomst har flera av våra medlemmar lämnat jordelivet. Vi 

minns alla trevliga stunder som vi hade vid möten, resor och olika aktiviteter.  

Nicke Sjödin skrev 18 böcker. Den sista med namnet ”På annersia” kom ut efter hans död - i 

hans dikt ”På annersia” fanns följande ord: 

 

Å va je sakn Ji på annersia 

Nu ä vi gammal men jäg hoppas få råke ji 

På annsersia 

 

Vi sitter och tänker en stund på de medlemmar som inte finns med oss längre. 

 
Ordförande förklarar härefter årsmötet öppnat. 
 
§ 2 VAL AV MÖTESFUNKTIONÄRER FÖR ÅRSMÖTET 
 
Årsmötet beslutar utse mötesfunktionärer enligt nedan: 

• Ordförande Per Söderberg 

• Protokollförare Sven-Olof Andersson 

• Protokolljusterare tillika rösträknare Britt Skarberg och Henry Ledin 
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§ 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 6 augusti 2021 samt ”manuellt” utskick till medlemmar utan anmäld e-postadress. 
Publicering har dessutom gjorts 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 lista vid entrén hos Martin Rolén och Majbritt Ellebrink har alla deltagare 
antecknats med särskild notering om röstberättigade medlemmar och föreslår att den listan får 
anses utgöra röstlängd i händelse av omröstning i någon fråga. Antecknas att åtta 
styrelseledamöter är närvarande.   
Se Bilaga 1 (listan biläggs endast originalprotokollet). 
 
Årsmötet beslutar fastställa röstlängden. 
 
§ 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. Samarbete med övriga föreningar inom 
kommunen framhålls.    
Beträffande ekonomin utvisar bokslutet ett överskott på drygt 30 tkr att jämföra med budgeterat 
underskott 10 tkr. Medlemsintäkterna har ökat något. Vidare har kommunens bidrag ökat och 
överskrider budget med drygt 20 tkr. Beträffande dagens förplägnad subventionerar föreningen 
kostnaden till Gamla Teatern med 50 %. 
Inga frågor ställs från årsmötesdeltagarna.  
 
Beslutas 

- att lägga verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning till handlingarna. 
 
§ 7 REVISORERNAS BERÄTTELSE  
 
Då ingen av revisorerna är närvarande föredrar Per slutklämmen i revisionsberättelsen.  
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. 
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§ 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 2021. 
 
Beslutas enligt valberedningens förslag att ordförande, sekreterare och kassör för 2021 erhåller 
ersättningar med 999 kr och övriga ledamöter med 500 kr. 
 
§ 11 BEHANDLING AV MOTIONER 
 
Ordföranden meddelar att inga motioner inkommit till styrelsen. 
 
§ 12 BEHANDLING AV FÖRSLAG FRÅN FÖRBUNDET, DISTRIKTET 

OCH FÖRENINGENS STYRELSE 
 

a) Stadgeändring 
§ 1 Namn 

Då distrikt Härjedalen numera införlivats med Jämtlandsdistriktet ska föreningarna i sina stadgar 
anpassa skrivningen i § 1 Namn på motsvarande sätt. Ändringen avser endast första raden i 
aktuell paragraf. 
 
Beslutas  
- att första raden i § 1 i föreningsstadgarna ändras sålunda: Föreningens namn är SPF Seniorerna 
Östersund inom Jämtland-Härjedalens distrikt av SPF Seniorerna. 
 
§ 13 BESLUT OM PLAN OCH BUDGET FÖR VERKSAMHETEN 2021  
 
Per redovisar verksamhetsplanen/-inriktningen för 2021, som tidigare publicerats och finns  
utlagd i lokalen. Fördjupad information lämnas inom vissa enskilda områden/aktiviteter,  
exempelvis rörande KPR/RPR och deras påverkansmöjligheter, ”femföreningsmöten”  
(föreningarna inom Östersunds kommun), studiecirkelprojektet ”Tillsammans mot ensamhet”.  
Här har inköpts 50 ex. av studiematerial för att kunna tillskapa ett antal studiegrupper.  
Plan finns för kommande månadsmöten, ny stadspromenad (start i dag), träff för nya medlemmar  
med mera. 
Budgeten för 2021 beräknas till ett överskott på 10 tkr. 
 
Beslutas att godkänna den föreslagna inriktningen enligt verksamhetsplanen och budget. 
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§ 14 BESLUT OM ÅRSAVGIFT FÖR NÄSTKOMMANDE ÅR  
 
Styrelsen föreslår oförändrad avgift för 2022, dvs. 250 kr. Av avgiften tillfaller 70 kr föreningen, 
20 distriktet och resten, 160 kr, förbundet centralt.  
 
Beslutas i enlighet med styrelsens förslag oförändrad avgift för 2022, dvs. 250 kr.  
 
§ 15 BESLUT OM ANTALET STYRELSELEDAMÖTER  
 
I avsaknad av närvarande representant för valberedningen meddelar Per dess förslag att behålla 
oförändrat antal, åtta ledamöter, utöver ordföranden. Valberedningens förslag – se Bilaga 2.   
 
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 ingen ledamot avsagt sig omval. 
Antecknas att två ledamöter har ett år kvar av mandattiden: Martin Rolén och Majbritt Ellebrink.   
 
Beslutas enligt valberedningens förslag omval på ett år av Sven-Olof Andersson, Ann-Marie 
Blomqvist och Thomas Gutke samt omval på två år av Görel Hansebo, Iréne Westberg och 
Yngve Sundien.   
 
§ 18 VAL AV REVISORER (2 ST 1 ÅR) OCH ERSÄTTARE (2 ST 1 ÅR)  
 
Antecknas att Håkan Svensson (ordinarie) och Agneta Sjödin (ersättare) avsagt sig omval men i 
stället föreslår byte av position. 
 
Beslutas enligt valberedningens förslag nyval på ett år av Agneta Sjödin och omval av Mats El  
Kott. Vidare som ersättare nyval på ett år av Håkan Svensson och omval Johan Gullberg.  
 
§ 19 VAL AV OMBUD (9 ST) OCH ERSÄTTARE (3 ST) TILL 

DISTRIKTSSTÄMMAN 
 
Antecknas att 2021 års distriktsstämma genomfördes online 2021-04-14 och att frågan om 
ombud för föreningarna blev behandlad i särskild ordning (max. 3 ombud/förening). 
Då nästa ordinarie föreningsstämma förhoppningsvis genomförs innan nästa ordinarie 
distriktsstämma föreslås att frågan om val av ombud och ersättare får anstå till nästa ordinarie 
föreningsstämma. 
 
Beslutas att bordlägga frågan om ombudsval till nästa ordinarie föreningsstämma. 
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§ 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 nuvarande ledamöter förklarat sig beredda stå till förfogande för omval. 
 
Beslutas att välja Ulf Edström, Marita Cedervall och Walter Larsson, samtliga omval på ett år. 
Sammankallande = Ulf Edström. 
 
§ 22 ÖVRIGA VAL 
 
Beslutas enligt valberedningens förslag följande: 
 

a) Distriktets valberedning 
Föreningen föreslår Sven-Olof Andersson 

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

c) Programansvarig 
Styrelsen, som utövat detta ansvar även under 2018-2020.   

d) Trafiksäkerhetsansvarig 
Omval av Thomas Gutke. 
 
§ 23 AVSLUTNING 
 

a) Avtackningar 
Inga aktuella avtackningar av avgående ledamöter (revisorsändringen = endast ett funktionsbyte). 
Vice ordföranden Martin Rolén och kassören Ann-Marie Blomqvist avtackar presidiets Per och 
Sven-Olof med var sin krukväxt. 
 

b) Information 
Som avslutningsord tackar Per alla närvarande och inbjuder till efterföljande 
surströmmingslunch, utlottning av priser (trisslotter) i Stadspromenaden (59 inlämnade svar) och 
musikunderhållning av Näs spelmän. 
 
Därefter förklaras årsmötet avslutat. 
  
Vid protokollet           
 
 
.......................................................         …………………………………… 
Sven-Olof Andersson   Per Söderberg 
Protokollförare   Ordförande   
 
 
.......................................................  ....................................................... 
Britt Skarberg                         Henry Ledin 
Protokolljusterare   Protokolljusterare 
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BILAGOR 
1. § 4 – Årsmötet – Närvarolista/Röstlängd – Förvaras separat tillsammans med 

originalprotokollet 
2. Årsmöteshandlingar är bilagda kallelsen/föredragningslistan (VB 2020 inkl. ekonomisk 

redovisning och revisionsberättelse), VP 2021 med budget, valberedningens förslag). 

Finns även på hemsidan: SPF - Seniorerna Årsmöte 2021 (spfseniorerna.se). 
 

  

 

    

https://www.spfseniorerna.se/distrikt/jamtlandharjedalensdistriktet/foreningslista/ostersund/om-foreningen/arsmoten/arsmote-2021/

