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PROTOKOLL  
Årsmöte 2022-02-28 
 
Datum  Måndagen den 28 februari 2022   
Tid Kl. 13:45-14:40 (därefter underhållning till kl. 15:00)     
Plats Spiltas Restaurant Östersundstravet  
 
Närvarande Enligt bilagd närvarolista (168 st), tillika röstlängd – Bilaga 1  
 
 
 
§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE  

 

Ordförande Per Söderberg inleder och hälsar alla välkomna – 168 st, rekord! Han håller 

därefter inledningsanförande och parentation över avlidna medlemmar – se Bilaga 2.  
 
§ 2 VAL AV MÖTESFUNKTIONÄRER FÖR ÅRSMÖTET 
 
Årsmötet beslutar utse mötesfunktionärer enligt nedan: 

 Ordförande Per Söderberg 

 Protokollförare Sven-Olof Andersson 

 Protokolljusterare tillika rösträknare Henry Ledin och Max Pettersson 
 
§ 3 PRÖVNING ATT KALLELSE TILL ÅRSMÖTET SKETT I BEHÖRIG 

ORDNING 
 
Per informerar att annonsering skett i LT/ÖP, kallelse på hemsidan och brev till medlemmar 
utan e-post. Publicering har dessutom gjorts på webbsidan av årsmöteshandlingar 
(föredragningslista, verksamhetsberättelse inkl. ekonomisk årsredovisning, revisionsberättelse och 
valberedningens förslag). 
Årsmötet finner att kallelse till årsmötet skett i behörig ordning. 
 
§ 4 FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD 
 
Per informerar att på lista i rum i anslutning till entrén har Ann-Marie Blomqvist och Iréne 
Westberg prickat av alla röstberättigade deltagare, 168 st, och Per föreslår att listan får anses 
utgöra röstlängd i händelse av omröstning i någon fråga. Antecknas att sju styrelseledamöter av 
nio är närvarande.   
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. Bland annat noteras att föreningen per 
den 31 december 2021 hade 947 medlemmar.     
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 genom extra bidrag med 20 kr/medlem.  
Inga frågor ställs från årsmötesdeltagarna.  
 
Beslutas 

- att lägga verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning till handlingarna. 
 
§ 7 REVISORERNAS BERÄTTELSE  
 
Revisor Mats El Kott föredrar 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. 
 
§ 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 arvoden tillämpas för 2022 samt därtill 
kostnadsersättningar med 1 000 kr till ordföranden och 500 kr till sekreteraren och kassören. 
 
Beslutas enligt valberedningens förslag att ordförande, sekreterare och kassör för 2022 erhåller 
arvoden med 999 kr och övriga ledamöter med 500 kr. Därutöver kostnadsersättningar med 
1 000 kr till ordföranden och 500 kr till vardera sekreteraren och kassören. 



3 

 

 

 
§ 11 BEHANDLING AV MOTIONER 
 
Ordföranden meddelar att inga motioner inkommit till styrelsen. 
 
§ 12 ANMÄLAN OM STADGEÄNDRING  
 
Per meddelar att förbundskongressen antagit nya stadgar att gälla fr.o.m. 2022-01-01 – se länk  
nedan: 
https://spf.foreningssupport.se/forbund/stadgar/ 

 
Detta utgör en informationspunkt vid samtliga föreningars årsmöten och närmare studium avses  
ske senare i vad mån ändring i något avseende behöver göras i föreningens stadgar vid 
kommande årsmöte. 
 
§ 13 BESLUT OM ÅRSAVGIFT FÖR NÄSTKOMMANDE ÅR  
 
Styrelsen föreslår oförändrad avgift för 2023, dvs. 250 kr. Av avgiften tillfaller för närvarande 70 
kr föreningen, 20 distriktet och resten, 160 kr, förbundet centralt.  
 
Beslutas i enlighet med styrelsens förslag oförändrad avgift för 2023, dvs. 250 kr.  
 
§ 14 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 3.   
 
Beslutas att antalet styrelseledamöter ska vara åtta, utöver ordföranden. 
 
§ 15 VAL AV ORDFÖRANDE 
 
Valberedningen föreslår Per Söderberg som ordförande i föreningen. 
 
Beslutas enligt valberedningens förslag omval på ett år av Per Söderberg.  
 
§ 16 VAL AV ÖVRIGA ORDINARIE STYRELSELEDAMÖTER  
 
Antecknas att ingen ledamot avsagt sig omval. 
Antecknas att tre ledamöter har ett år kvar av mandattiden: Görel Hansebo, Iréne Westberg och 
Yngve Sundien.    
 
Beslutas enligt valberedningens förslag omval på ett år av Sven-Olof Andersson, Ann-Marie 
Blomqvist och Thomas Gutke samt omval på två år av Martin Rolén och Majbritt Ellebrink.   
 
§ 17 VAL AV REVISORER (2 ST 1 ÅR) OCH ERSÄTTARE (2 ST 1 ÅR)  
 
Antecknas att Håkan Svensson (ersättare) avsagt sig omval.  
 
Beslutas enligt valberedningens förslag omval på ett år av Agneta Sjödin och Mats El  
Kott. Vidare som ersättare omval på ett år av Johan Gullberg och nyval på ett år av Sven  
Adolfsson.  

https://spf.foreningssupport.se/forbund/stadgar/
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§ 18 DISKUSSION OM AKTIVITETESPLAN OCH BUDGET FÖR 
VERKSAMHETSN 2022 

 
Per tillkännager att vi för närvarande inte kan ha en regelrätt verksamhetsplan för 2022 att  
publicera då det råder alltför många osäkerhetsfaktorer med datum, bokning av föreläsare, lokaler  
m.m. I stället finns den utdelade skissen på olika aktiviteter – månadsmöten, tänkta föreläsare,  
planerade bussturer/besök osv. Per går kronologiskt igenom tänkt upplägg för 2022.  
Fördjupad information lämnas inom vissa enskilda områden/aktiviteter, exempelvis rörande 
KPR/RPR, ”femföreningsmöten” (föreningarna inom Östersunds kommun), 
studiecirkelprojektet ”Tillsammans mot ensamhet”. Studiecirkelverksamheten framhålls och här  
är Iréne Westberg studieansvarig/kontaktperson. 
En preliminär budget för 2022 landar på +./. noll kronor. 
 
- Beträffande resor lyfts idé om inte bara endags- utan gärna också flerdagarsresa.  
- I fråga om studiecirkelverksamhet återkopplar Sven-Olof Andersson till ämnet Schack som för 
ett par år sedan samlade dussintalet deltagare (8 kvinnor, 4 män) och att om intresse finns så tar 
han emot intresseanmälningar.  
 
Årsmötet beslutar  godkänna den föreslagna aktivitetsinriktningen och den preliminära  
budgeten.  
 
§ 19 VAL AV OMBUD (9 ST) OCH ERSÄTTARE (3 ST) TILL 

DISTRIKTSSTÄMMAN 
 
Antecknas att distriktsstämman hålls torsdagen den 7 april 2022 på härvarande Spiltas Restaurant. 
Östersundsföreningen har rätt till nio ombud.  
 
Beslutas enligt valberedningens förslag (se Bilaga 3) att som ombud välja Per Söderberg, Sven-
Olof Andersson, Sven Adolfsson, Majbritt Ellebrink, Birgitta Olsson, Karin Nordqvist, Walter 
Larsson, Marita Cedervall och Bo Örjan Försth. Som ersättare valdes Ulf Edström, Görel 
Hansebo och Yngve Sundien. 
 
§ 20 BESLUT OM ANTAL LEDAMÖTER I VALBEREDNINGEN 
 
Beslutas enligt valberedningens förslag att valberedningen ska bestå av tre ledamöter.  
 
§ 21 VAL AV VALBEREDNINGENS SAMMANKALLANDE OCH ÖVRIGA 

LEDAMÖTER I VALBEREDNINGEN 
 
Antecknas att ingen av hittillsvarande ledamöter förklarat sig beredd stå till förfogande för  
omval. 
Beslutas att frågan om val av valberedning får anstå till hösten vid ett extra årsmöte där även 
andra frågor kan bli aktuella, t.ex. förslag på ny KPR fr.o.m. 2023.  
 
§ 22 ÖVRIGA VAL 
 
Beslutas enligt valberedningens förslag följande beträffande a-d) nedan: 

a) Distriktets valberedning 
Föreningen nominerar Sven-Olof Andersson. 

b) Ombud till Föreningsarkivets årsmöte 
Omval av sekreteraren med kassören som ersättare. 
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c) Programansvarig 
Nyval av Yngve Sundien. 
 

d) Trafiksäkerhetsansvarig 
Omval av Thomas Gutke. 
 

e) KPR fr.o.m. 2023-01-01 
Samråd avses ske med övriga SPF-föreningar inom kommunen. Margaretha Mooe Helleren har 
avsagt sig ny kandidatur. Vår förenings kandidat föreslås vara Görel Hansebo. 
 
§ 23 AVSLUTNING 
 

a) SPF-appen 
Martin Rolén slår ett slag för den nya SPF-appen för snabb information om vad som händer på  
riks-/distrikts- och föreningsnivå. Ett förnämligt sätt att nå JH-distriktets ca 3 500 medlemmar 
utöver hemsidan och lokalpressen. 
 

b) Avtackningar 
Vice ordföranden Martin Rolén avtackar presidiets Per och Sven-Olof med var sin 
blomstercheck. 
 

c) Slutord 
Som avslutningsord tackar Per alla närvarande och förklarar årsmötet avslutat.  
  
Vid protokollet           
 
 
.......................................................         …………………………………… 
Sven-Olof Andersson   Per Söderberg 
Protokollförare   Ordförande   
 
 
.......................................................  ....................................................... 
Henry Ledin                          Max Pettersson 
Protokolljusterare   Protokolljusterare 
 
Före årsmötet bjöds alla medlemmar på lunch och efter årsmötet genomförde Per Söderberg 
”dagens underhållningspunkt” – poesi signerad bl.a. Birger Norman och Nicke Sjödin. Inte minst 
ett antal historier ur Pers lager! 
 
BILAGOR 

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

2. Inledningsanförande av Per Söderberg 
3. Årsmöteshandlingar är bilagda kallelsen/föredragningslistan (VB 2021 inkl. ekonomisk 

redovisning och revisionsberättelse samt valberedningens förslag). Finns även på 
hemsidan: 
https://www.spfseniorerna.se/distrikt/jamtlandharjedalensdistriktet/foreningslista/oster
sund/om-foreningen/arsmoten/arsmote-20212/ 
 

 

https://www.spfseniorerna.se/distrikt/jamtlandharjedalensdistriktet/foreningslista/ostersund/om-foreningen/arsmoten/arsmote-20212/
https://www.spfseniorerna.se/distrikt/jamtlandharjedalensdistriktet/foreningslista/ostersund/om-foreningen/arsmoten/arsmote-20212/
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BILAGA 2 

Inledning vid SPF Seniorerna Östersunds årsmöte den 28 februari 2022 

 

Ett annorlunda verksamhetsår har vi åter att redovisa för Er alla           

I dag är det nytt prydligt rekord när vi till årsmötet kalla 

Under första halvåret 2021 var det mesta inställt pga. Coronaregler  

Vi fick ta en del cykelturer och ägna oss stavpromenader 

Boule utomhus kom igång i maj på Björkbackaparkens banor            

Det gällde att träna inför distriktsmästerskap med våra fanor  

I Badhusparken passade vi på att bjuda på musik - många dragspel  

Det dröjde inte länge förrän en insändare tyckte att det var fel. 

Detta kom vi ihåg och engagerade Reminders nästa gång på scen 

Det var många på plats som njöt även av den musiken 

 

Årsmötet kunde vi inte genomföra i februari som var vår planering 

Vi slog ihop det med surströmmingslunch på GT:s uteservering 

Det var många som kom i det vackra vädret - Näs spelmän underhöll   

Stigan hade ordnat med många köer och det till allas belåtenhet föll   

Under sommaren genomfördes två promenader ”Lär känna din stad”   

Yngve & SOA & Gunilla tog fram bilder – som skulle föreställa vad? 

 

Månadsmötet i september genomfördes i travets ”nya” publikhall 

Gunilla Nilsson Edler berättade om platser med bilderna som mall  

Även veterankraft fanns på plats och Göran Lind berättade om detta 

Fikapengarna = 2 825 skänktes till Världens barn - dagens cloetta! 

I oktober- åter på Gamla Teatern - Glaukomföreningen sin syn oss gav  

SeniorNet gav oss datalära - Sagi Twins bjöd på sång - mången oktav  

 

För 2020 och 2021 var det många nya medlemmar som kommit till 

Alla bjöds den 25 oktober på en hel del information och lunch därtill 

I november var vi åter i travets publikhall med info från travet & JT 

SwingTime gav de ca 100 deltagarna härlig musik till kaffe & thé 

I bridge, golf och hjärnkoll har vi deltagit i distriktsfinalen 

I hjärnkoll hade vi åter ett lag i riksfinalen  

 

Det är bara framtiden vi kan påverka och jag hoppas vi kommer att  

studera ”tillsammans mot ensamhet” i 10 studiegrupper 

Vi har köpt in 50 studiematerial som vi ger bort till dessa grupper. 

Vi samarbetar med SV och det finns många cirklar att välja på 

Iréne kan ge Dig tips på vad som på programmet nu stå  

Ekonomin för vår förening är god och antalet nya medlemmar ökar bra   

Vi har ordnat rabatter hos olika företag och vi bjuder på lunch i da! 

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

Vi har tyvärr ett antal medlemmar som lämnat jordelivet 

Vi ägnar våra goda vänner en stunds tystnad och minns många trivsamma möten som vi haft 

tillsammans under de gångna åren!! 

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

Med denna inledning förklarar jag årsmötet med SPF Seniorerna Östersund för öppnat 
 
 


