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Protokoll fört vid årsmöte med SPF Seniorerna i Väsby 
 

Tid: 2019-02-20 

Plats:  Kulturhuset, Messingen 

Närvarande:  164 medlemmar  

 

 

§1 Mötet öppnades av föreningens ordförande Ulf Grufman, som hälsade alla

 välkomna till årsmötet 2019. 

 

§2 Ordföranden höll parentation över de 25 medlemmar som avlidit under 2018 och 

läste de två sista verserna ur Förklädd Gud av Hjalmar Gullberg.  

 

Tror du att fåren skulle 

beta i morgonglans 

på gräsklädd jordisk kulle, 

om inte gudar fanns? 

 

Tror du, att våren skulle 

binda sin blomsterkrans 

på alla dödas kulle, 

om inte gudar fanns? 

 

Bjuder ett mänskoöga 

till stilla kärleksfest 

oss, kyliga och tröga, 

som folk är mest, 

 

 

lägger som himmelsk läkning 

för djupa själasår, 

en vän, fri från beräkning, 

sin hand i vår, 

 

synes en ljusglans sprida 

sig kring vår plågobädd - 

då sitter vid vår sida 

en gud förklädd. 

 

 

 

 

 

 

 

§3 Till ordförande för årsmötet valdes Christer Ridström. 

 

§4 Till sekreterare för årsmötet valdes Birgitta Högelin. 

 

§5 Att jämte mötesordföranden justera årsmötets protokoll och även till rösträknare 

valdes Birgitta Öberg och Marwin Höglöv. 

 

§6 Fastställdes att mötet var stadgeenligt utlyst. 

 

§7 Dagordningen godkändes.  
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§8 En korrigering gjordes på sidan 8 i verksamhetsberättelsen avseende att bidrag 

lämnats till Väntjänsten, vilket skall vara att bidrag lämnats till Vänner i Väsby. 

 

 Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning för år 2018 föredrogs till valda 

delar och lades till handlingarna. Verksamhetsberättelse samt balans- och resultat-

räkning bifogas endast originalprotokollet, bilaga 1. 

 

§9 Balansräkning med omslutning 588.262 kr samt resultaträkning som visar under-

 skott -49.162 kr fastställdes.  

 

§10 Revisorernas berättelse föredrogs och lades till handlingarna. Revisionsberättelsen 

bifogas endast originalprotokollet, bilaga 2. 

 

§11 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året. Beslutet var enhälligt. Styrel-

sens ledamöter deltog ej i beslutet. 

 

§12 Enligt styrelsens förslag fastställdes att kostnadsersättning till styrelse, valberedning 

och kommittéer inte skall utgå. Havda skäliga kostnader ersätts mot kvitto.  

  

§13 Inga motioner hade inkommit. 

 

§14  Inga förslag från förbund, distrikt och föreningens styrelse hade inkommit. 

 

§15 Budget och verksamhetsplan föredrogs. Styrelsen har beslutat höja entréavgiften vid 

medlemsmöten till 50 kronor från och med mars 2019. Styrelsens budget och verk-

samhetsplan för 2019 godkändes. Budget (bilaga 3) och verksamhetsplan (bilaga 4) 

bifogas endast originalprotokollet.  

 

§16 Beslutades att årsavgiften för 2020 skall vara 260 kr per medlem och  

 år och för vänmedlem 75 kr per medlem och år. 

 

§17 Beslutades enligt valberedningens förslag att antalet styrelsemedlemmar skall vara  

 ordförande och 8 ordinarie ledamöter.  

 

§18 På valberedningens förslag omvaldes Ulf Grufman till ordförande på 1 år. 

 

§19  På valberedningens förslag omvaldes Lars Östman på 2 år. 

Nyval för en tid av 2 år: Lena Fischbach, Gunnevi Norgren och Britt Söderlund. 

 

Siv Rosenqvist, Inga-Lill Runermark, Torsten Hemph och Anna-Karin Pommer 

kvarstår, valda 2018 på 2 år.   

 

Nyval av ersättare i styrelsen för en tid av 1 år: Annika Genberg 

  

§20 Till revisorer valdes Margareta Allard, omval och Lennart Svensson, nyval, på 1 år 

vardera.  

 Till revisorsersättare på 1 år valdes Birgitta Öberg och Lisbeth Jerkeus. Båda nyval. 

 

§21 Till valberedning omvaldes Solweig Flemmer och Anders Björendahl, 

sammankallande. Nyval Marwin Höglöv. Samtliga valda på 1 år. 
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§22 Till distriktsstämman den 9 april 2019 har styrelsen anmält följande ombud: Siv 

Rosenqvist, Anders Björendahl och Torsten Hemph. 

 

§23  Inga övriga frågor.  

 

§24 Mötesordföranden Christer Ridström avslutade årsmötet. 

 

 

Vid protokollet: 

 

 

 

Birgitta Högelin 

 

Justeras: 

 

 

 

Christer Ridström  Birgitta Öberg Marwin Höglöv 

Ordförande  


