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 ÅRSMÖTESPROTOKOLL 
 hållet den 24 augusti 2021 i Bingolokalen, 

Slottsgatan 130, Norrköping med medlem-
marna i SPF Seniorerna S:t Olof, Norrköping. 
Org. nr 825002-1733. 

     6 Bilagor 
Närvarande 59 medlemmar. 
 
§ 1 Årsmötet öppnas Ordförande Nils Tuleborn hälsade välkommen samt förklarade 
 årsmötet öppnat. 
 
 Andreas Bohlin (S) ordförande i Vård- och omsorgsnämnden i 

Norrköpings kommun samt i KPR inledde årsmötet. Han berättade 
om sitt  arbete och de frågor som just nu är mest aktuella. Därefter 
följde frågestund. 

 
§ 2 Parentation  En tyst minut till minne av de medlemmar som avlidit under året. 
 
§ 3 Val av mötesordförande Curt Andersson valdes till mötesordförande för årsmötet. 
 
§ 4 Val av sekreterare  Siv Pettersson valdes till mötessekreterare. 
 
§ 5 Val av justerare  Till protokolljusterare förutom mötesordförande valdes Marianne 

 Landström och Margaretha Bergström. Dessa två valdes även till 
 rösträknare. 

 
§ 6 Röstlängd Beslutades att närvarolistan ska gälla som röstlängd om omröstning 

blir aktuellt. Bilaga 1. 
 
§ 7 Årsmötets utlysning  Mötessekreteraren informerade att årsmötet utlysts den 10 juli 2021 

 via annons i Norrköpings Tidningar samt på föreningens hemsida. 
 Fastställdes att årsmötet varit stadgeenligt utlyst. 

 
§ 8 Föredragningslista  Föreslagen föredragningslista fastställdes efter att punkterna 18 och 

 19 bytt plats. Bilaga 2. 
 
§ 9 Verksamhetsberättelse Årsmötet fastställde den redovisade verksamhetsberättelsen för 

 2020, som därefter lades till handlingarna. Bilaga 3. 
 
§ 10 Balans- och resultaträkning Årsredovisningen för räkenskapsåret 2020 redovisades. Den visar 

  ett underskott på 59.914 kr. Bilaga 4. Kassör Bo Nilsson kommen-
  terade redovisningen. 

 
§ 11 Revisorernas berättelse Britt-Louise Johansson föredrog revisionsberättelsen samt föreslog 

 årsmötet att besluta om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhets-
 året 2020. Bilaga 5. 

 
§ 12 Fastställande av balans-   Årsmötet fastställde den redovisade balans- och resultaträkningen för 

och resultaträkning  2020 som därefter lades till handlingarna. Det uppkomna underskottet 
  överföres i ny räkning. 
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§ 13 Styrelsens ansvarsfrihet Årsmötet beslutade att i enlighet med revisorernas förslag ge 
styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 

 
§ 14 Kostnadsersättning Valberedningen föreslog oförändrat 11 000 kr i kostnadsersättning 

för 2021 att fördelas inom styrelsen. Årsmötet beslutade enligt 
valberedningens förslag. 

 
§ 15 Fastställande av budget Årsmötet fastställde budgeten för 2021 som därefter lades till 

handlingarna. Bilaga 4. 
 
§ 16 Medlemsavgift 2022 Styrelsen har i verksamhetsberättelsen föreslagit oförändrad 

medlemsavgift 300 kr för verksamhetsåret 2022, vilket även 
valberedningen föreslog. Årsmötet beslutade enligt styrelsens och 
valberedningens förslag. 

 
§ 17 Antal styrelseledamöter Antalet styrelseledamöter fastslogs till 9 enligt valberedningens 

förslag. 
 
§ 18 Val av styrelse Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag, Bilaga 6. 
 Siv Pettersson, omval 2 år 
 Anne Vilu, omval 2 år 
 Urban Bergsten, nyval 2 år 
 Stanja Polter, nyval 2 år 
 Christina B. Eriksson, fyllnadsval 1 år 

 
 Noterades till protokollet att följande styrelsemedlemmar har 1 år 

kvar på sin mandattid: 
 Ola Bergström  

Bo Nilsson 
 Bert-Åke Valdo 
 
§ 19 Val av ordförande Nils Tuleborn omvaldes till ordförande på 1 år enligt valberedningens 

förslag. 
 
§ 20 Val av revisorer Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag: 
 Britt-Louise Johansson, omval 1 år 

Jan-Erik Lövbom, omval 1 år 
 
§ 21 Val av revisors- Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag: 
            suppleanter Jan-Åke Karlsson, omval 1 år 

 Marita Larsson, omval 1 år 
 

§ 22 Val av ombud till Beslutades enligt valberedningens förslag att styrelsen får i uppdrag 
        distriktsstämman  att utse ombud till distriktsstämman. 
 
§ 23 Val av valberedning Beslutades enligt styrelsens förslag. Till valberedning på ett år valdes 

Britt-Louise Johansson såsom sammankallande, Kerstin Bråbo, Anita 
Frid och Leif Persson. 

 
§ 24 Anmälan av ledamot Eva-Britt Österlund är vår representant i Kommunens Pensionärsråd. 

till KPR 
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§ 25 Motioner och styrelsens Inga motioner hade inkommit. 
        förslag Styrelsen hade inga förslag. 

 
§ 26 Årsmötet avslutas Mötesordföranden Curt Andersson förklarade årsmötet avslutat. 

 
 Därefter avtackades avgående styrelseledamoten Margaretha 

Bergström med varma applåder och blombukett, så även 
mötesordförande och mötessekreterare 

 
 
 _____________________  ________________________

Siv Pettersson  Curt Andersson 
 Mötessekreterare  Mötesordförande 
 
 Justeras: 
 

 

 _____________________   ________________________ 

 Marianne Landström  Margaretha Bergström 

 

 


