
   

Protokoll fört vid årsmöte med SPF Seniorerna Saltsjöbaden måndagen den 
10 februari 2020 på Grand Hôtel Saltsjöbaden 

Närvarande: 84 personer 

§ 1 Årsmötets öppnande  
Ordförande Lars Tornérhielm hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 

§ 2 Parentation   
Lars Tornérhielm utlyste en tyst minut 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 
Elisabeth Östergren valdes till sekreterare för årsmötet. 

§ 5 Val av justerare tillika rösträknare 
Ingrid Eriksson och Astrid Zethraeus 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. 

§ 8 Fastställande av röstlängd 
Som röstlängd fastställdes deltagarlistan där de närvarande prickats av. 

§ 9 Verksamhetsberättelse för år 2019 
Lars Tornérhielm sammanfattade årsberättelsen. SPF Seniorerna Saltsjöbaden sitter 
också i Seniorrådet samt att vi besvarat remisser. Årsberättelsen godkändes därefter 
och lades till handlingarna. 

§ 10 Resultat- och balansräkning 
Kassören Jan Nyman redogjorde för 2019 års resultat som visar ett minus på 
9.241 kronor. Resultat- och balansräkningen noterades. 
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§ 11 Revisorernas berättelse samt fastställande av resultat- och 
balansräkning 
Revisorn Ann Ahlberg föredrog revisionsberättelsen. På förslag av revisorerna 
fastställde årsmötet resultat- och balansräkningen och beslutade 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, beslutades till 750 kronor 
per person år 2020. 

§ 14 Budget och verksamhetsplan för 2020 
Vårens program är redan utskickat.  

Lars Tornérhielm informerade om verksamhetsplanen med bl a en värvningstävling, 
som ska pågå under året. Fler studiecirklar planeras, t ex balans- och fallträning och 
arrangerade promenader. 

Jan Nyman redogjorde för budgeten. 

Årsmötet godkände förslaget till budget och verksamhetsplan. 

§ 15 Fastställande av medlemsavgift för 2021 
Styrelsen föreslår en oförändrad avgift på 280 kr för 2021. Årsmötet godkände 
förslaget. 

§ 16 Fastställande av antal medlemmar i styrelsen. 
Årsmötet beslöt att styrelsen ska bestå av 9 medlemmar exklusive ordförande. 

§ 17 Val av ordförande 
Årsmötet beslöt på förslag av valberedningen att enhälligt omvälja Lars Tornérhielm 
som ordförande på ett år. 

§ 18 Val av övriga styrelseledamöter 
På förslag av valberedningen beslöt årsmötet att omvälja, Siv Flodqvist, Kristina 
Linder och Elisabeth Östergren på två år samt nyvälja Katarina Englén på två år.  

Följande medlemmar har ett år kvar av sin mandatperiod, nämligen Cathrine 
Swenzén, Ann-Margret Larsson, Anna-Greta Berg, Elisabet Engström och Jan 
Nyman. 

§ 19 Val av en revisor samt en ersättare 
Årsmötet valde Lars Berglund till ordinarie revisor och Ann Ahlberg som ersättare. 
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§ 20 Val av två ombud samt ersättare till distriktskonferensen i april 2020 
Lars Tornérhielm och Cathrine Swenzén valdes till ordinarie ombud med Siv 
Flodqvist som ersättare. 

§ 21 Val av ledamot samt ersättare till Nacka Seniorråd 
Årsmötet valde Lars Tornérhielm som ledamot och Ann-Margret Larsson som 
ersättare. 

§ 22 Förslag från styrelsen – propositioner 
Inga propositioner fanns. 

§ 23 Förslag från medlemmar – motioner. 
Inga motioner hade kommit in till årsmötet. 

§ 24 Val av valberedning 
Till valberedning valdes Ingegerd Thorngren, sammankallande, samt Eva Öhbom 
Ekdahl och Margareta Ehde. 

§ 25 Övriga frågor 
Ingegerd Thorngren informerade om att Nacka kommun kommer att öppna en 
mötesplats för äldre i samarbete med Blomsterfonden. Den kommer att finnas i 
Nacka Forum. 

Helena Steen ställde en fråga om det finns någon kontroll på om medel från 
kommunen till hemtjänsten verkligen kommer hemtjänstföretagen till del, eftersom 
det inte finns någon kommunal hemtjänst i Nacka, bara privat. 

Moa Bern, slog ett slag för studiecirkeln i balans- och fallteknik.  

§ 26 Avslutning 
Eva Öhbom Ekdahl tackade alla som kommit till mötet för visat intresse och tackade 
även styrelsen för nedlagt arbete. 

Vid protokollet Ordförande 

Elisabeth Östergren Eva Öhbom Ekdahl  

Justeras 

Ingrid Eriksson Astrid Zethraeus 


