
   

Protokoll fört vid årsmöte med SPF Seniorerna Saltsjöbaden måndagen den 
17 februari 2021 per Capsulam. 

§ 1 Årsmötets öppnande  
n/a (not applicable/inte tillämpligt) 

§ 2 Parentation, Sker enskilt 

§ 3 Val av ordförande att leda årsmötesförhandlingarna 
Lars Tornérhielm valdes att leda årsmötet. 

§ 4 Val av sekreterare för årsmötet 
Elisabeth Östergren valdes till sekreterare för årsmötet. 

§ 5 Val av justerare tillika rösträknare 
Eva Hydén och Gun Pehrson valdes till justerare och rösträknare. 

§ 6 Godkännande av mötets utlysning 
Kallelse till årsmötet skickades ut med brev i början av januari varför mötet 
förklarades stadgeenligt utlyst. 

§ 7 Fastställande av föredragningslista 
Föredragningslistan godkändes. 

§ 8 Fastställande av röstlängd 
Som röstlängd fastställdes de medlemmar som svarat godkännes på detta protokoll. 

§ 9 Årsberättelse för år 2020 
Årsberättelsen för SPF Seniorerna Saltsjöbaden skickades ut med mejl den 2 
februari. De som inte har mejl har haft möjlighet att hämta dessa handlingar hos 
sekreteraren. Årsberättelsen godkändes och lades till handlingarna. 

§ 10 Resultat- och balansräkning 
Kassören Jan Nyman redogjorde för 2020 års resultat som visar ett resultat på 
+26 023 kronor. Dessa har skickats ut med mejl. De som inte har mejl har haft 
möjlighet att hämta dessa handlingar hos sekreteraren. Resultat- och 
balansräkningen noterades. 

§ 11 Revisorns berättelse samt fastställande av resultat- och balansräkning 
Revisorn Lars Berglund föredrog revisionsberättelsen. På förslag av revisorn 
fastställde årsmötet resultat- och balansräkningen och beslutade att årets resultat 
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överförs i ny räkning. Denna har skickats ut med mejl den 2 februari. De som inte har 
mejl har haft möjlighet att hämta denna handling hos sekreteraren. 

§ 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 2021. 

§ 14 Budget och verksamhetsplan för 2021 
Verksamhetsplanen och budgeten har skickats ut med mejl. De som inte har mejl har 
haft möjlighet att hämta dessa handlingar hos sekreteraren. Årsmötet godkände 
förslaget till budget och verksamhetsplan. 

§ 15 Fastställande av medlemsavgift för 2022 
Styrelsen föreslår en sänkning med 20 kr till 260 kr för 2022. Årsmötet godkände 
förslaget. 

§ 16 Fastställande av antal medlemmar i styrelsen. 
Årsmötet beslöt att styrelsen ska bestå av 8 medlemmar exklusive ordförande. 

§ 17 Val av ordförande 
På förslag av valberedningen beslöts att omvälja Lars Tornérhielm som ordförande 
på ett år. 

§ 18 Val av övriga styrelseledamöter 
På förslag av valberedningen beslöts omval av, Cathrine Swenzén, Anna-Greta Berg 
och Elisabet Engström på två år samt nyval av Gunilla Broström och Annika 
Cederborg på två år.  

Följande styrelsemedlemmar har ett år kvar av sin mandatperiod, nämligen, 
Elisabeth Östergren, Katarina Englén och Siv Flodqvist. 

§ 19 Val av en revisor och ersättare 
Årsmötet valde Lars Berglund till revisor och Jan Bergqvist som ersättare. 

§ 20 Val av två ombud samt ersättare till distriktskonferensen 2021 
Lars Tornérhielm och Cathrine Swenzén valdes till ordinarie ombud med Siv 
Flodqvist som ersättare. 
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§ 21 Val av ledamot samt ersättare till Nacka Seniorråd 
Årsmötet valde Cathrine Swenzén som ledamot och överlät åt styrelsen att utse en 
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 

Ordförande avtackade Jan Nyman och Kristina Linder för deras engagemang och väl 
genomförda styrelsearbete. 

Inga övriga frågor fanns anmälda. 

§ 26 Avslutning 
n/a 

Vid protokollet Ordförande 

Elisabeth Östergren Lars Tornérhielm  

Justeras 

Eva Hydén Gun Pehrson 
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