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Protokoll fört vid SPF Pärlan Älvsbyn, årsmöte 2019-02-20 kl 13 00.

Närvarande: 70-talet medlemmar närvarande. Lokal Fluxenrestaurangen

§ 1. Ordföranden, Per Nilsson, hälsade de närvarande välkomna och speciellt de nya 
medlemmarna och förklarade årsmötet öppnat.
Därefter sjöng SPF-kören Sångfåglarna 2 glada sånger

Parentation hölls av Hans Lundström för under året avlidna medlemmar som även
hedrades med en tyst minut.

Under ledning av Christina Nilsson på piano sjöng medlemmarna en psalm.

§ 2. Till att leda dagens förhandlingar valdes Kjell-Åke Larsson som ordförande samt
Birgitta Nilsson som sekreterare.

§ 3. Till att justera dagens protokoll valdes Berit Ljuslinder och Christina Nilsson. 

§ 4.  Beslutades att mötet var stadgeenligt utlyst och kallelsen godkändes.

§ 5. Utsänd dagordning godkändes.

§ 6. Styrelsens verksamhetsberättelse framlades av Per Nilsson och godkändes tillika
med resultat- och balansräkning. (bilaga 1)

Revisorernas berättelse föredrogs och godkändes av mötet. (bilaga 2)

§ 7. Styrelsen och revisorer beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 

§ 8. Beslutades att kostnadsersättning till styrelsen, revisorer och valberedning för 
2019 utgår med 6000,- kronor enligt styrelsens budgetförslag. 

§ 9. Verksamhetsplanen för 2019. Styrelsens ordförande Per Nilsson redogjorde för 
upprättad verksamhetsplan samt måldokument för 2019 (bilaga 3) som godtogs av 
årsmötet. 
.
§ 10. Styrelsen föreslog medlemsavgift för år 2020 till 250,- per medlem (höjning 
från föregående år med 30,-). Noteras bör att riksorganisationen höjer avgiften fr o m
år 2019 med 30,-. SPF Pärlans avgift till riksorganisationen och distriktet är då 190,- 
per medlem.

§ 11. Inga motioner fanns för behandling.
    
§ 12. Budget för år 2019. (bilaga 4). 
Inger Lundberg framförde vissa synpunkter om användande av föreningens medel.
Per Nilsson uppmärksammade att i budget 2019 föreslås att 17 660,- tas ur eget 
kapital. 
Årsmötet beslutade om budget enligt framlagt förslag.

§ 13. Beslutades om antal styrelseledamöter till 1 + 6 samt 4 ersättare.
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§ 14. Till ordförande för år 2019 valdes Per Nilsson. 

§ 15. Till styrelse för 2019 valdes

          Ulla Berg              2019-20
          Lorentz Lundgren 2019-20
          Göran Stenlund 2019-20
          Ulf Bröjer 2019
          
          Kvar i styrelsens står
          Martin Dahlin 2018-19

Katrine Hellström 2018-19
        
         Som ersättare valdes
         Carina Lidström 2019
         Berne Granberg    2019
         Sören Nilsson 2019
         Karl-Erik Sjöberg 2019

§ 16. Till revisorer för år 2019 valdes:
         Kjell-Åke Larsson, sammankallande
         Ulf Östman  
         Rolf Nilsson, ersättare       
     
§ 17. Till studieansvarig för 2019 valdes Martin Dahlin.

§ 18. Till valberedning 2019 valdes:
         Rolf Nilsson, sammankallande  
         Berne Granberg 
         Styrelsen får i uppdrag att utse en person till.
         
§ 19. Mötet beslutade att till ombud till distriktsmötet i Luleå utse ordföranden, 
kassör och sekreterare.

§ 20. Beslutades att till ledamöter i KHPR utse Sören Nilsson och Karl-Erik Sjöberg.
Per Nilsson upplyste om att styrelsen eventuellt kommer att utse ersättare. 

§ 21. Styrelsens ordförande Per Nilsson presenterade de olika funktionärer som av 
styrelsen utsetts i olika arbetsgrupper.

§ 22. Dagens ordförande tackade för sej och sekreteraren och överlämnade klubban 
till Per Nilsson.
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§ 23. Omvalde ordföranden Per Nilsson tackade dagens ordförande Kjell-Åke 
Larsson samt dagens sekreterare Birgitta Nilsson för väl genomfört 
årsmötessammanträde.
För egen del tackade Per för förtroendet att tillsammans med styrelsen leda SPF 
seniorerna Pärlan under 2019 samt förklarade sammanträdet avslutat.

Mötet avslutades med körsång, kaffe och sedvanligt lotteri.

Vid protokollet:

Kjell-Åke Larsson Birgitta Nilsson
Ordförande Sekreterare

Justeras:

Berit Ljuslinder Christina Nilsson
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