
 

PROTOKOLL 
 
fört vid årsmöte i SPF Seniorerna Plogen 2019-02-22 i 
Församlingsgården i Linghem. Ca 100 medlemmar deltog. 
 
 
1 Öppnande och parentation 
 
Ordförande Leif Lindh hälsade nya och gamla medlemmar 
välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 
Ordförande höll parentation över de personer som avlidit under 
2018, och tände ett ljus. En tyst minut hölls och sedan läste 
Jan-Åke Andersson en dikt. Därefter sjöng  Plogenkören under 
ledning av Michael Augustson några visor innan det var dags för 
årsmötesförhandlingarna. 
 
2 Val av ordförande för årsmötet 
 
Till ordförande valdes Karin Karlsson 
 
3 Val av sekreterare för årsmötet 
 
Till sekreterare valdes Ann-Britt Flink 
 
4 Val av protokolljusterare, tillika rösträknare 
 
Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes Eine Carlgren och 
Kirsten Sylvan. 
 
5 Årsmötets behöriga utlysande 

 
  Kallelse till årsmötet utlystes i Linköpingskretsens vårprogram 
2019 och godkändes. 
 
6 Fastställande av föredragningslista 
 
Föreslagen föredragningslista godkändes 
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7 Verksamhetsberättelse för 2018 
 
Verksamhetsberättelsen som hade delats ut till medlemmarna 
tillsammans med årsmöteshandlingarna, godkändes. 
 
8 Resultaträkning 
 
Kassören Roger Carlewald redogjorde för resultaträkningen som 
godkändes.  
 
9 Balansräkning 
 
Kassören Roger Carlewald redogjorde för balansräkningen som 
godkändes. 
 
10 Grund- och verksamhetsbidrag 
 
Kassören informerade om att föreningen fått ca 10 000,- i 
verksamhetsbidrag från kommunen för 2018. 
 
11 Revisionsberättelse för år 2018 
 
Revisionsberättelsen föredrogs av revisor Magnus Olausson och 
godkändes. 
 
12 Ansvarsfrihet för styrelsen verksamhetsåret 2018 
 
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna 
verksamhets-året. 
 
13 Kostnadsersättning inom SPF Seniorerna Plogen för år 

2019 
 
Valberedningens förslag om kostnadsersättningar till Plogens 
förtroendevalda godkändes. 
 
14 Behandling av motioner 
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Inga motioner hade anmälts. 
 
15 Fastställande av budget för 2019 
 
Kassören föredrog budgeten som godkändes. 
 
16 Fastställande av årsavgift för 2020 
 
Årsavgiften fastställdes till 230,-/år och kostnaden för kaffet vid 
månadsmötena ska vara detsamma som föregående år 
50,-/person och det godkändes. 
 
 
17 Val av funktionärer 
 
Nedanstående funktionärer valdes av årsmötet: 
 
Ordförande Staffan Danielsson 1 år nyval 
Styrelseledamot Leif Lindh 2 år nyval 
Styrelseledamot Ann-Britt Flink 2 år omval 
Styrelseledamot Rolf Forsell 2 år nyval 
Revisor Magnus Olausson 1 år omval 
Revisor Günter Hülse 1 år nyval 
Revisorssuppl Roger Carlewald 1 år nyval 
Ombud distriktet Ledamöterna väljs av styrelsen på ett år 
Ombud kretsen Väljs av styrelsen på ett år 
webb-ansvarig Åke Lind 1 år omval 
Resekommitté Allan Ånell 1 år omval 

Berith Greck Ånell 1 år nyval  
Studieombud Lilly Svensson 1 år omval 

Britt-Marie Andersson 1 år omval 
Friskvårdsombud Jan-Åke Andersson 1 år omval 
Boule Lars Bergman 1 år nyval 
Trafikombud Leif Lindh 1 år nyval 
Hörselombud Nils Backer 1 år omval 
Lotteriansvarig Lilly Svensson 1 år omval 

Gunilla Lindh 1 år omval 
Ansvarig som Märtha Olofsson 1 år nyval 
mottagare av anmälan till möten 

SPF Seniorerna Plogen Linghem 
 
  



 

 
 

 
Nedanstående värdar och värdinnor väljs på ett år: 

 
Värdinnor och värdar i grupp 1 
 
Omval av nedanstående:  
Birgitta och Kåge Gunnarsson, ansvariga för grupp 1, Åke Lind, 
Ann-Marie Wärnelius, Jan-Erik Olofsson, Birgitta Kurtsson, 
Birgitta Norbäck och Annika och Roland Öhlin. 
 
Värdinnor och värdar i grupp 2 
 
Omval av nedanstående: 
Carina och Bertil Svensson, ansvariga för grupp 2, Elisabeth 
Olausson, Britt-Marie och Jan-Åke Andersson, Ingrid Carlgren, 
Ylva och Roland Östh, Inga-Lill och Gilbert Gansved  
 
Valberedning  
 
Valberedningens ledamöter väljs på 3 år. 
 
Jan-Erik Olofsson, sammankallande vald till 2020  
Kirsten Sylvan fyllnadsval till 2021 
Leif Lindh fyllnadsval till 2022 
 
Nyvalde ordförande Staffan Danielsson tackade för förtroendet att 
bli vald och sade att han var imponerad av funktionärernas arbete 
i Plogen och kommer att fortsätta i samma anda. 
 
18 Avtackning 
 
Allan Ånell överräckte en blombukett till avgående ordförande Leif 
Lindh som tack för att han under många år varit ordförande i 
Plogen.  
Avgående ordförande Leif Lindh överräckte blombuketter till 
följande funktionärer som tack för deras arbete i Plogen: Roger 
Carlewald, Allan Ånell, Elisabeth Olausson, Göran Revelj, Arne 
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Ånell, Hans Hjert, Hans Agnarsson, Lennart Torstensson, 
Marie-Louise Sylvan och Anders Karlsson. 
 
 
 
 
19 Tillkommande ärenden 
 
Leif Lindh informerade om att förbundet fyller 80 år i år och att 
varje distrikt ordnar någon form av festlighet och en jubileumsresa 
planeras den 6-7 augusti. Han informerade också om att den 19 
mars hålls en lunchföreläsning i bibliotekets hörsal om 
privatekonomi vid anhörigs dödsfall och han berättade också att 
medlemskorten kommer att finnas i tidningen Senioren.  
Leif informerade om att på månadsmötet i mars planeras ett 
brödlotteri och bad medlemmarna att baka. Johan Birath som ska 
underhålla på mötet kan inte komma förrän ca kl 15.00 så vi får 
ändra på ordningen på mötet. Han föreslog också att man skulle 
ha ett 50/50 lotteri på något månadsmöte med vinster på 
500,-/350,-/150,- och pris 20,-/lott. 
Allan Ånell fortsätter med planeringen av resan till Såsom i 
himmelen till hösten. 
Berith Greck Ånell informerade om resan till Gränna med omnejd 
den 17 maj med bland annat guidad tur på Grännaberget och 
besök på några familjeföretag där det finns tillfälle att handla 
köttprodukter och naturgodis. 
Lilly Svensson informerade om ett besök i Kärlekens trädgård den 
26 juni med efterföljande lunch på Fyruddens restaurang. 
Jan-Åke Andersson planerar en kurs i hjärt-och lungräddning i 
Åkerbogården den 26 mars med Fredrik Lundkvist som 
kursledare. 
 
20 Avslutning 
 
 Årsmötesordförande avslutade mötet och tackade för visat 
intresse och fick som tack en blombukett och även sekreteraren 
för mötet fick en blombukett av Leif Lindh. 
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Vid protokollet Mötesordförande  
 
 
 
Ann-Britt Flink Karin Karlsson  
 
 
Justerat 
 
 
 
Kirsten Sylvan Eine Carlgren  
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