
  Fröding  
 

Årsmöte med SPF Fröding 22 februari 2018 

 

Tid:  22 februari 2018 kl 14:00 

Plats:  Seniorernas Hus, Karlstad 

Närvarande: Medlemmar, Se bilagd röstlängd! 

 

 

§   1. Öppnande  

 Ordföranden Kerstin Erlandsson öppnade mötet med att hälsa samtliga medlemmar  

 välkomna till årsmötet. 

 

§   2. Val av ordföranden för mötet 

 Stämman valde enhälligt Rune Wallquist till ordföranden för årsmötet. 

 

§   3. Val av sekreterare för mötet 

 Till sekreterare valde stämman Gunilla Jornert för årsmötet. 

 

§   4.  Val av justeringsmän för mötet 

 Till justeringsmän för mötet valdes  Bengt Klingestad och Per-Erik Mattsson. 

 

§   5. Prövning om mötet kallats i behörig ordning 

 Stämman fastställde att årsmötet sammankallats i behörig ordning.  

 

§   6. Fastställande av föredragningslista 

 Föredragningslistan fastställdes och godkändes. 

 

§   7. Styrelsens verksamhetsberättelse 

 Kerstin kommenterade styrelsens verksamhetsberättelse, som därefter  godkändes och   

 beslutades läggas till handlingarna. 

 

§   8 Ekonomisk redovisning 

 Elisabeth kommenterade 2017 års bokslut.  

 

§   9. Revisorernas berättelse 

 Revisionsberättelsen föredrogs av Per-Olof Jörnmark.  

 

§ 10.  Fastställande av resultat och balansräkning. 

 Stämman beslutade enhälligt fastställa resultat- och balansräkningen för år 2017. 

 

§ 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

 Stämman beslutade bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. 
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§ 12. Fastställande av budget och verksamhetsplan 

 Beslutades att fastställa budget- och verksamhetsplan för år 2018. .             

§ 13.. Fastställande av ersättning till styrelse, m. fl. 

 Stämman fastställde ersättning kr 999.- per år till ordföranden, vice ordföranden, medlems- 

 och protokollsekreterare och kassör.    

   

§ 14. Fastställande av årsavgift för nästa år (2019) 

 Beslutades fastställa årsavgiften för 2018 oförändrad med kr 250. Avgiften kommer   

 att reduceras med 50% för de medlemmar, som inträder efter 1 juli 2018. 

§ 15.  Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter 

 Antalet styrelseledamöter fastställdes till sju  samt nyval av en suppleant, Barbro Barkman. 

 

§ 16. Val av ordföranden för 1 år 

 Till ordföranden för ett år valdes Kerstin Erlandsson.  

 

§ 17. Val av styrelseledamöter och suppleant 

 Till styrelseledamöter för år 2018 valdes enligt stämman enligt följande: 

 Kerstin Erlandsson, 1 år 

 Gunilla Jornert, 1 år 

 Anita Bureström, 1 år 

 Margareta Broman, 1 år 

 Ingvar Ingvarsson, 2 år 

 Lennart Mossberg, 2 år  

 Elisabeth Stemne,  2 år 

 Aina Jörnmark, 2 år  

 

 Nyval 

 Barbro Barkman, suppleant, 2 år 

 

§ 18. Val av revisor och suppleant för 1 år 

 Per-Olof Jörnmark 

 Rune Wallquist 

 Bengt-Olof Klingestad, suppleant                        

§ 19. Val av friskvårdsansvariga, trafikombud och mötesvärdinnor för 1 år 

 Till friskvårdsansvariga valdes Siv o. C.F. Liedberg, 1 år  

 Till trafikombud valdes Rune Wallquist, 1 år  

 Till mötesvärdinnor valdes Margareta Broman och Ulla-Britt Wallquist, 1 år. 

. 

§ 20. Val av ombud till distriktsstämma jämte suppleanter för 1 år 

 Till ombud vid distriktsstämman jämte suppleanter valdes att utses av styrelsen 

                                

§ 21    Val av valberedning för 1 år 

 Till  valberedningen utsågs styrelsen . 

§ 21a   Styrelsen gavs i uppdrag att ta fram en extern valberedning snarast möjligt. 
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§ 22.   Inkomna motioner 

 Inga motioner har inkommit.  

 

§ 23. Avslutning 

 Mötet avslutades med att Kerstin Erlandsson tackade mötesordföranden Rune Wallquist 

 med en vacker blomsterbukett samt styrelsemedlemmarna för det arbete de lagt ner under  

 året. 

 

Karlstad, 22 februari 2018    Karlstad, 22 februari 2018 

 

____________________________   ____________________________ 

Kerstin Erlandsson, ordf.    Gunilla Jornert, sekr. 

 

Justeras: 

____________________________   ____________________________ 

Bengt Klingestad                Per-Erik Mattsson 

 

 

                                                                                                        

 

 

 

  

  

   

 

 

 


