
            Stångby       

ÅRSMÖTE 

måndagen den 11 februari 2019 

på Församlingsgården, Stångby 

(Fil: SPF 2019-årsmöte) 

 

§ 1 Parentation för de två medlemmar som avlidit under året: 

 

Karin Åkesson 

Elisabeth Löfvall 

 

De bortgångnas minne hedrades med att ”Vinterland” med Sarah Dawn 

Finer spelades. 

 

Ordföranden Berne Jönsson öppnade årsmötet och hälsade de 70 

närvarande välkomna.  

  

    

§ 2 Föredragningslistan fastställdes.   

    

§ 3 Val av Berne Jönsson som mötesordförande, Ulla Gustavsson som 

mötessekreterare, samt Ingrid Rittsel och Bjarne Zeeberg som 

protokolljusterare. 

  

    

§ 4 Kallelsen godkändes.   

    

§ 5 Redovisning av styrelsens verksamhetsberättelse för år 2018.   

    

§ 6 Den ekonomiska redovisningen för år 2018 presenterades av kassören. 

Föreningen har haft en omsättning på 176.000:- och har fått ett bidrag av 

9.000:- från kommunen. Studiecirklarna bidrog med ett bra tillskott till 

kassan. Årets resultat blev 15897,50 kr. 

  

    

§ 7 Föredragning av revisionsberättelsen. Ingegärd Persson läste och 

överlämnade.  

  

    

§ 8 Verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning godkändes och 

styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2018. 

  

    

§ 9 Inga motioner eller förslag från medlemmar och styrelse förelåg.   

    

§ 10 Beslut fattades att överlåta till styrelsen att fastställa verksamhetsplan 

samt budget för år 2019. Berne informerade att denna punkt krävs enligt 

stadgar och att det har gjorts en budget för 2019 att ha som underlag för 

medlemsavgift inför 2020. Budgeten visar på knappt överskott. Detta är 

också styrelsens långsiktiga mål. 

  

 



    

§ 11 Ersättningar till styrelsen för år 2019 beslöts förbli oförändrade, dvs. 0: -. 

Reseersättningar vid distriktets stämma/konferenser och funktionärs- 

utbildningar ges vid resa med bil enligt skattefri norm, alternativt med tåg 

eller buss det faktiska priset. Föreningen skall också betala eventuella 

deltagaravgifter vid angivna arrangemang.  

  

    

§ 12 Som ordförande för tiden fram till nästa årsmöte 2020 valdes Berne 

Jönsson. 

  

    

§ 13 Antalet styrelseledamöter fastställdes till sex + ordföranden, liksom 

föregående år. 

  

    

§ 14 Till styrelseledamöter för tiden fram till årsmötet 2021 omvaldes Ove 

Hansson, Ulla Andersson och Ulla Gustavsson. 

Olof Thorén, Ulf Berg och Ingrid Persson har ett år kvar på mandat-

perioden. 

  

    

§ 15 Till revisorer för räkenskapsåret 2019 omvaldes Ingegärd Persson och 

Ingemar Gunnefur med Per-Olof Garmer och Kerstin Bengtsson som 

ersättare. 

  

    

§ 16 Till ombud till distriktets årsmöte föreslogs Berne Jönsson med Ulla 

Gustavsson som ersättare. Beslut på detta.  

  

    

§ 17 Till valberedning för tiden fram till årsmötet 2020 omvaldes Torsten 

Eriksson (sammankallande), Annica Boman och Ulla Nilsson. 

  

    

§ 18 Medlemsavgiften för 2020 fastställdes till 250 kr. För nya medlemmar 

sista kvartalet 2019 gäller avgiften även för år 2020. Avgiften för 

vänmedlemmar, endast utanför Lundakretsen, är 100:- kr. 

  

    

§ 19 Beslut fattades om fortsatt medlemskap i Studieförbundet Vuxenskolan 

med 250 kr. 

  

    

§ 20 Övriga frågor. 

 

  

§ 21 Ordföranden avslutade årsmötet.   

    

 

Berne Jönsson   Ulla Gustavsson 

Ordförande    Sekreterare 

 

 

 

 

Ingrid Rittsel    Bjarne Zeeberg 

Protokollsjusterare    Protokolljusterare 


