
Protokoll fört vid årsmöte med SPF Seniorerna Saltsjöbaden onsdagen den 14 
februari 2018 på Grand Hôtel Saltsjöbaden 
 
 
Närvarande: 59 personer 
 
 
§ 1 Årsmötets öppnande  
Ordförande Ingegerd Thorngren hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet 
öppnat. 
 
§ 2 Parentation   
Ingegerd Thorngren tände ett ljus och läste en dikt av Bo Setterlind samt utlyste en 
stunds tyst reflektion till åminnelse av de medlemmar som gått bort under året. 
 
§ 3 Val av ordförande att leda årsmötesförhandlingarna 
Eva Öhbom Ekdahl valdes att leda årsmötet. 
 
§ 4 Val av sekreterare för årsmötet 
Ulla Bengtson valdes till sekreterare för årsmötet. 
 
§ 5 Val av justerare tillika rösträknare 
Måns Johansson och Inger Beliaev valdes till justerare och rösträknare. 
 
§ 6 Godkännande av mötets utlysning 
Årsmötet utlystes i början av januari i samband med utskick av vårprogrammet varför 
mötet förklarades stadgeenligt utlyst. 
 
§ 7 Fastställande av föredragningslista 
Föredragningslistan godkändes med tillägg vid paragraferna 13 och 15. 
 
§ 8 Fastställande av röstlängd 
Som röstlängd fastställdes deltagarlistan där de närvarande prickats av. 
 
§ 9 Verksamhetsberättelse för år 2017 
Ingegerd Thorngren sammanfattade årsberättelsen som visar att 
medlemsutvecklingen har varit fortsatt glädjande för fjärde året i rad: 55 nya 
medlemmar 2017. Avlidna, utflyttade och utträdda gjorde att nettoökningen stannade 
vid 25 personer eller 4,54 procent vilket är mer än i de flesta andra föreningar i 
Stockholmsdistriktet. 
Tillströmningen till medlemsmötena har dock inte motsvarat förväntningarna vilket 
gjort att en del möten fått ställas in. 
Stort intresse var det däremot för Ålandsresan och föreningens 40-årsjubileum under 
hösten. 
 
§ 10 Resultat- och balansräkning 
I kassören Jan Nymans sjukfrånvaro redogjorde Ingegerd Thorngren för 2017 års 
resultat som visar ett plus på nära 30 000 kronor.  
 
§ 11 Revisorernas berättelse samt fastställande av resultat- och balansräkning 



Revisorn Ann Ahlberg sände en hälsning till sjukskrivne Jan Nyman och berömde 
den goda ordning och reda som råder i räkenskaperna. 
På förslag av Ann Ahlberg beslöt årsmötet att fastställa resultat- och balansräkningen 
sam att årets resultat överförs i ny räkning. 
 
§ 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
På revisorns förslag beviljade årsmötet enhälligt ansvarsfrihet för det gångna 
verksamhetsåret. 
 
§ 13 Fastställande av ersättning för styrelsen 
Ersättningen för styrelsen, avseende diverse småutgifter, har varit oförändrat 500 
kronor per person i tio år. Ann Mari Hjorth föreslog en höjning till 750 kronor per 
person vilket årsmötet godkände. 
 
§ 14 Budget och verksamhetsplan för 2018 
Vårens program är redan utskickat. Men styrelsen föreslår en förändring på prov som 
innebär att man sänder ut program en gång per år med möjlighet till komplettering 
tre-fyra gånger per år. Då ökar möjligheterna att hålla programmet aktuellt.  
Bland nyheterna i år märks ett samarbetsavtal med ”Ett friskare Nacka”. Föreningen 
säljer kartor för 10 kronor styck där det gäller att hitta orienteringsstolpar ute i 
naturen. Prisutdelning sker i höst. 
Styrelsen godkände förslaget till budget och verksamhetsplan. 
 
§ 15 Fastställande av medlemsavgift för 2019 

a) Styrelsen föreslår en höjning med 30 kronor till 280 kr 2019.  Anledningen är 
att förbundet kräver 30 kronor mer av varje medlemsavgift. Dessutom vill man 
ta höjd för ev höjning från distriktet. Årsmötet godkände förslaget. 

b) Styrelsen föreslår 100 kr avgift för vänmedlem, men vid årsmötet föreslog 
Ingegerd Thorngren att avgiften för vänmedlem slopas. Mötet godkände även 
detta förslag. 
 

 
§ 16 Fastställande av antal medlemmar i styrelsen. 
Ann Mari Hjorth föreslog att antalet medlemmar i styrelsen ska vara 11, samma som 
föregående år. Årsmötet fastställde detta antal. 
 
§ 17 Val av ordförande 
Årsmötet beslöt på förslag av valberedningen att enhälligt omvälja Ingegerd 
Thorngren som ordförande på ett år. 
 
§ 18 Val av övriga styrelseledamöter 
Anna-Greta Berg, Elisabet Engström, Jan Nyman och Ingrid Odén har ett år kvar på 
sina mandat. 
På förslag av valberedningen beslöt årsmötet att omvälja Siv Flodqvist, Gun Pehrson 
och Gulli Perneheim på två år samt nyvälja Kristina Linder, Marianne Werdenhoff-
Norberg och Elisabeth Östergren på två år. 
 
§ 19 Val av två revisorer samt ev. ersättare för dessa 
Årsmötet valde Ann Ahlberg och Birgitta Husén till ordinarie och Gunnar Walin som 
ersättare. 



 
§ 20 Val av två ombud samt ersättare till distriktsstämman den 12 april 2018 
Ingegerd Thorngren och Gun Pehrson valdes till ordinarie ombud med Siv Flodqvist 
som ersättare. 
 
§ 21 Val av ledamot samt ersättare till Kommunens Seniorråd 
Årsmötet valde Gun Pehrson som ledamot och Gulli Perneheim som ersättare. 
 
§ 22 Förslag från styrelsen – propositioner 
Årsmötet ställde sig bakom tre förslag: 
1. På grund av ändrade stadgar på förbundsnivå ändrar även SPF Seniorerna 
Saltsjöbaden paragraf 4 i sina stadgar. Ändringen innebär att vi väljer två revisorer i 
stället för en, plus ersättare. 
2. SPF Seniorerna Saltsjöbaden önskar att distriktsstyrelsen ställer sig bakom krav 
på att it-systemet Miriams mailsystem snarast byts ut mot ett som fungerar. 
3. SPF Seniorerna bör leva som vi lär och därför uppmuntra anställda inom förbundet 
som vill fortsätta arbeta efter 65-årsdagen. 
4. Kategorin vänmedlem bör avslutas och alla medlemmar i SPF Seniorerna vara 
välkomna vid mötena – se § 15. 
 
§ 23 Förslag från medlemmar – motioner. 
Inga motioner hade kommit in till årsmötet. 
 
§ 24 Val av valberedning 
Till valberedning valdes Ann Mari Hjorth, sammankallande, samt Iréne Gylder och 
Eva Öhbom Ekdahl. 
 
§ 25 Övriga frågor 
Ingegerd Thorngren meddelade att hon nu varit ordförande i SPF Seniorerna 
Saltsjöbaden i fem år och att hon kommer att avgå efter sommaren. Till dess behöver 
en ny ordförande rekryteras och väljas vid ett extra årsmöte. Alternativet, om ingen 
ersättare kan hittas, är att gå samman med SPF Seniorerna Nacka. 
Eva Öhbom Ekdahl uppmanade intresserade personer att höra av sig till 
valberedningen. Även medlemmar som kan tänka sig att gå in i olika projekt bör 
anmäla sitt intresse. 
 
§ 26 Avslutning 
Eva Öhbom Ekdahl tackade alla som kommit till mötet för visat intresse. Hon tackade 
särskilt Ingegerd Thorngren för uppoffrande arbete samt även dem som avgår ur 
styrelsen: Moa Bern, Gunilla Berfeld Uddén och Uta Brontén. 
 
Efter årsmötet serverades kaffe med dopp och glad jazzmusik. 
 
 
Vid protokollet                                                         Ordförande 
 
             
           
Ulla Bengtson                                                        Eva Öhbom Ekdahl                                  
 



 
Justeras 
 
 
 
Måns Johansson                                                     Inger Beliaev                    
 
 
 
 
 
 


