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SPF Seniorerna Söder Norrköping 
Årsmötesprotokoll 

2021-02-25 

 
 
Inledning 
Årsmötet har genomförts ”per capsulam”, det vill säga via korrespondens.  Styrelsen har 
skickat fullständig dokumentation till medlemmarna via post och e-post den 1 februari 2021 
med bl.a. förslag till årsmötesbeslut och låtit medlemmarna framföra sina synpunkter 
skriftligen eller via telefon till styrelsen. Sista dagen för medlemmarna att lämna synpunkter 
var den 18 februari. Endast enstaka positiva synpunkter på vårt val av årsmötesprocess hade 
meddelats styrelsen till dess. 

§ 1. Årsmötets öppnande 
Styrelsen sammanfattande årsmötesprocessen vid ett digitalt möte den 22 februari 2021. Ingen 

medlem hade då framfört frågor eller avvikande synpunkter på det utskickade materialet. 

§ 2. Parentation 
Under året hade 14 medlemmar avlidit. 

§ 3. Val av mötesfunktionärer 
Till formell ordförande för årsmötet valdes Lennart Brunfelt, till sekreterare valdes Gordon 
Carlson och till att justera protokollet valdes revisorerna Lars Moqvist och Elisabeth Larsson. 

§ 4. Prövning av att kallelse till årsmötet skett i behörig ordning 
Medlemmarna med e-post informerades om årsmötets genomförande i månadsbladet som 
distribuerades slutet av november 2020. Officiell kallelsen delgavs medlemmarna via 
Norrköpings Tidningar i december och januari vilket är i behörig ordning. 

§ 5. Fastställande av föredragningslista 
Föredragningslistan med förslag till beslut ingick i det skriftliga materialet som skickades till 
medlemmarna. Inga synpunkter har framförts. Årsmötet beslutade därmed att fastställa 
föredragningslistan. 
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§ 6. Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse för 2020 
Styrelsens verksamhetsberättelse för 2020 ingick i det skriftliga materialet som skickades till 

medlemmarna. Då inga synpunkter har framförts kunde årsmötet fastställa styrelsens 

verksamhetsberättelse för 2020. 

§ 7. Redovisning av resultat- och balansräkning för år 2020 
Redovisningen ingick i det skriftliga materialet som skickades till medlemmarna. Inga 

synpunkter på resultat- och balansräkning för 2020 har framförts. 

§ 8. Revisorernas berättelse 
Revisorernas berättelse ingick i det skriftliga materialet som skickades till medlemmarna. 
Revisorerna föreslår att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för det gångna året 2020. 

§ 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
Inga kommentarer till revisorerna berättelse har inkommit. Årsmötet beslutar därmed att 
bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för det gångna året 2020. 

§ 10. Behandling av inkomna motioner 
Inga motioner har inkommit. 

§ 11. Presentation av styrelsens verksamhetsplan och budget för 2021 
Styrelsens verksamhetsplan och förslag till budget ingick i det skriftliga materialet som 
skickades till medlemmarna. Inga synpunkter har framförts beträffande innehållet. 

§ 12. Beslut om kostnadsersättning till styrelsen för år 2021 
Styrelsen föreslår att ersättningen till styrelsen förblir oförändrad 4 000 kr för 2021. Då inga 
synpunkter på styrelsens förslag har kommit in beslutar årsmötet att bifalla styrelsens 
förslag. 

§ 13. Förslag om medlemsavgift för år 2022 
Styrelsen föreslår att medlemsavgiften till föreningen för 2022 förblir oförändrad 80 kr. Inga 
synpunkter på styrelsens förslag har kommit in. Årsmötet bifaller därmed styrelsens förslag. 

§ 14. Beslut om antalet styrelseledamöter, f.n. sju ordinarie ledamöter 
Styrelsen föreslår oförändrat antal ordinarie styrelseledamöter, d.v.s. sju stycken. Inga 
synpunkter på styrelsens förslag har kommit in. Årsmötet bifaller därmed styrelsens förslag. 
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§ 15. Beslut om budget och verksamhetsplan för 2021 
Då inga synpunkter kommit in beträffande styrelsens förslag beslutar årsmötet att fastställa 
styrelsens förslag till budget och verksamhetsplan för 2021. 

§ 16. Vid mötet förekommande val 
Styrelse 
Till ordförande för ett år omvaldes Gordon Carlson. 
Till ordinarie ledamöter för två år omvaldes Jan-Olof Steen. 
Birgitta Hilke och Gunnar Lindell kvarstår ytterligare ett år. 
Monica Sandelin kvarstår ytterligare ett år (fyllnadsval). 
Nyval för två år på Peter Almroth och Thomas Axi. 
 
Övriga val på 1 år 
Revisor  Gunnar Bleckert Omval 
  Elisabeth Larsson Nyval 
Revisorssuppleant Lars Mokvist  Nyval 
Boule-ansvarig Gun Pettersson Omval 
Festkommitté Monica Sandelin Omval 
  Marianne Jonsson Omval 
  Två platser är vakanta 
Hälsovårdsombud Ingrid Bindekrans Omval 
Hörsel-/Synombud Susanne Lönnqvist Omval 
Kaffekommitté Kerstin Johansson Omval 

Inga-Lill Jonsson Omval 
Katarina Andersson Omval 
Marita Karlsson Omval 

Lotteriansvarig Marianne Jonsson Omval 
Susanne Lönnqvist Omval 
Gunilla Delin  Omval 

Medlemsregister Gordon Carlson Omval 
Gunnar Lindell Omval 

Resekommitté Birgitta Hilke  Omval 
Yvonne Lindell Omval 
En eller två platser är vakanta 

Utbildningsansvarig Jan-Olof Steen Omval 
Trafikombud Karl-Erik Hamström Omval 
Webbredaktör Monica Sandelin Omval 

Gunnar Lindell Omval 
Seniorbio Lennart Brunfelt Omval 
 
Då inga ytterligare förslag inkommit beträffande valberedningen beslutar årsmötet följande. 
 
Valberedning Lennart Brunfelt (ordf) Omval 

Inga-Maj Lundmark Omval 
Arne I Svensson Omval 
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§ 17. Val av ombud och ersättare till distriktsstämman 
Årsmötet beslutade delegera valet av ombud och ersättare till den nya styrelsen. 
Årets distriktsstämma äger rum den 3 maj. Distriktet har beslutat att stämman kommer att 
ske digitalt och att varje förening får ha ett ombud. 

§ 18. Övriga frågor och information 
---. 

§ 19. Avslutning 

---. 
 
 
 
Norrköping 2021-02-25 
 
 
Vid protokollet 
 
Se anmärkning nedan 
Gordon Carlson 
 
 
 
Justeras 
 
Se anmärkning nedan 
…………………………………………………. 
Lennart Brunfelt 
Ordförande för årsmötet 
 
 
Se anmärkning nedan   Se anmärkning nedan 
………………………………………………….  …………………………………………………. 
Lars Moqvist    Elisabeth Larsson 
 
 
Anmärkning. 
Genomgång av protokollet för årsmötet skedde vid ett digitalt möte den 25 februari 2021. 
Förutom styrelsen medverkade Lennart Brunfelt, ordförande för årsmötet och Elisabeth 
Larsson, revisor. Samtliga godkänner protokollet. 
Lars Moqvist avstod från att medverka av hälsoskäl med låter meddela på telefon att även 
han har granskat och godkänt protollet. 
Därmed har protokollet för årsmötet 2021 fastställts. 


