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\-ll I UpptandsVäsby

Protokoll fört vid årsmöte med SPF Seniorerna i Väsby

Tid: 2020-02-24
Plats: Kulturhuset, Messingen
Närvarande: 187 medlernmar

\ §1 Mötet öppnades av fiireningens ordfiirande Ulf Grufrnan, som hälsade alla
välkomna till årsmötet 2020.

§2 Ordftiranden höll parentation över de 28 medlernmar som avlidit under 2019 och
\-.. Annemarie Karsvik läste Drömd utflykt av Bo Setterlind. En tyst minut fiir de

avlidna foljde.

§3 Till ordftirande for årsmötet valdes Christer Ridström.

§4 Till sekreterare fiir årsmötet valdes Lena Fischbach.

§5 
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protoko, och även t,r röstriiknare

§6 Fastställdes att mötet var stadgeenligt utlyst.

§7 Dagordningen godkåindes.

\_ §8 Styrelsens_ verksamhetsberättelse och årsredovisning for är 2019 fiiredrogs till valda
delar och lades till handlingarna. Verksamhetsberättelse samt balans- och resultat-
riikning bifogas endast origi-nalprotokollet, bilaga 1.

§9 Balansräkning med omslutning 579 440 kr samt resultatriikning som visar överskott
\- 14 830 kr fastställdes.

§10 Revisorernas berättelse fiiredrogs och lades till handlin Eama.Revisionsberättelsen
bifogas endast ori ginalprotokollet, bilaga 2.

§11 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet fiir det gangna året. Beslutet var enhälligt. Styrel-
sens ledamöter deltog ej i beslutet.

§12 Kostnadsersättning till styrelse, valberedning och kommittöer utgår ej. Skäliga utlägg
ersätts mot kvitto.

§13 tnga motioner hade inkommit.

§14 Inga forslag fran ftirbund, distrikt och ftireningens styrelse hade inkommit. / ( /JI,t .{t\
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§16

§15

§17

§18

§1e

Budget och verksamhetsplan foredrogs. styrelsens budget och verksamhetsplan ftir

2026 godkändes. nudgeiluilaga 3) oih verksamhetsplan (bilaga 4) bifogas endast

originalprotokollet.

Beslutades att årsavgiften fiir 2021 skavata27} kr per medlem och år och for

vänmedlem 75?,r Per medlern och år.

Beslutades enligt valberedningens fiirslag att antalet styrelsemedlemmar ska vara

ordforande och 8 ordinarie ledamöter.

På valberedningens forslag omvaldes Ulf Grufrnan till ordforande på 1 år'

På valberedningens forslag valdes folj ande styrelseledamöter:

omval: Torsten Hemph och siv Rosenqvist pä2 är,Inga-Lill Runermark på I år'

Nyval: Annika Genberg Pä2 ir.

Nyval av ersättare i styrelsen fiir en tid av 1 år: Anna-Karin Pommer'

Lars östman ,LenaFischbach, Gunnevi Norgren och Britt Söderlund kvarstår, valda

2019 pä2 är.

Till revisorer omvaldes Margareta Allard och Lelnart Svensson på 1 år vardera'

Till revisorsersättare på I år omvaldes Birgitta Öberg och Lisbeth Jerkeus'

Till valberedning omvaldes Anders Björendahl, sammankallande, Solweig Flemmer

och Marwin Höglöv, samtliga valda på 1 år'

Till distriktsstämman den 7 apnl202Ohar styrelsen anmält foljande ombud: Anders

Björendahl.

Inga öwiga frågor.

Mötesordforanden christer Ridström avslutade årsmötet.
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