
            Stångby       

ÅRSMÖTE 

måndagen den 10 februari 2020 

på Församlingsgården, Stångby 

(Fil: SPF 2020-årsmöte) 

 

 Parentation för de medlemmar som avlidit under året: 

 

Lars Johansson 

Birgitta Åkesson 

Marianne Forss 

Sven-Åke Åkesson 

Thomas Johansson 

Ingemaj Allard 

Hillevi Bengtsson 

Valborg Hansson 

Ing-Britt Gustavsson 

 

 

  

§ 1 Ordföranden Berne Jönsson öppnade årsmötet och hälsade de 61 

närvarande välkomna. 

  

    

§ 2 Föredragningslistan fastställdes.   

    

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

mötessekreterare, samt Annica Boman och Göran Fältström som 

protokolljusterare. 

  

    

§ 4 Kallelsen godkändes.   

    

§ 5 Redovisning av styrelsens verksamhetsberättelse för år 2019. 

Ordföranden tackar medlemmarna för deras intresse i föreningen. Tyvärr 

har föreningen tappat medlemmar under året. Framfördes från 

valberedningen att det är svårt att rekrytera styrelsemedlemmar. 

  

    

§ 6 Den ekonomiska redovisningen för år 2019 presenterades av kassören, 

Ove Hansson. Endast 60: - av medlemsavgiften tillfaller föreningen. 

Andra inkomster är mötesintäkter och aktivitetsbidrag. En större utgift är 

ersättning till föreläsare/underhållare. Överskottet från studiecirklarna har 

minskat. Tillkommer hyra för lokaler, kostnad för konferenser, porto, 

blommor. (totalt 11,000:-) 

 

  

§ 7 Föredragning av revisionsberättelsen. Ingegärd Persson läste och 

överlämnade.  

  

    



§ 8 Verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning godkändes och 

styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2019. 

  

    

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

    

§ 10 Verksamhetsplan för 2020.   

Berne informerade att denna punkt krävs enligt stadgar. Styrelsen har 

gjort en budget för 2020 med ett mindre underskott, 6 500: -. Vi vill 

fortsätta med föredrag av hög klass. Beslut fattades att överlåta till 

styrelsen att fastställa verksamhetsplan, samt budget för år 2020. 

Dessutom ska under hela 2020 ett projekt genomföras för att försöka 

nyrekrytera medlemmar. Samtliga närvarande på årsmötet uppmanas att ta 

kontakt med styrelsen för att diskutera förslag, idéer mm runt medlems-

rekrytering.  

  

 

    

§ 11 Ersättningar till styrelsen för år 2020 beslöts förbli oförändrade, dvs. 0: -. 

SPF Stångby ersätter deltagande i distriktssammankomster, SPF-kurser 

o.dyl. inklusive ersättning för bil enligt skattefri norm alternativt tåg och 

buss. 

  

    

§ 12 Som ordförande för tiden fram till nästa årsmöte 2021omvaldes Berne 

Jönsson. 

  

    

§ 13 Det ganska omfattande styrelsearbetet, som behöver göras, är anledningen 

till att ytterligare en styrelseledamot föreslås. Antalet styrelseledamöter 

fastställdes till sju + ordföranden.  

  

§ 14 Till styrelseledamöter för tiden fram till årsmötet 2022 omvaldes Olof 

Thorén, Ulf Berg och Ingrid Persson och nyvaldes Marie-Louise 

Andersson. 

Ove Hansson, Ulla Andersson och Ulla Gustavsson har ett år kvar på 

mandatperioden. 

  

    

§ 15 Till revisorer för räkenskapsåret 2020 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 2021 omvaldes Ulla Nilsson 

(sammankallande) och Annica Boman och nyvaldes Bjarne Zeeberg. 

 

  

§ 18 Medlemsavgiften för 2021 fastställdes till 250 kr. För nya medlemmar 

sista kvartalet 2020 gäller avgiften även för år 2021. Avgiften för 

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

  

    

§ 19 Beslut fattades om fortsatt medlemskap i Skånes Arkivförbund med 250 

kr. 

  

    



§ 20 Övriga frågor.  

Resultatet från Boendedagen finns på hemsidan och information kommer 

att lämnas på nästa månadsmöte. En skrivelse har lämnats till kommun-

styrelsen angående pensionärsorganisationernas deltagande i ny boende-

strategi. 

Det efterlystes från medlem om mer information från kretsmötena. 

 

  

§ 21 Ordföranden avslutade årsmötet och överlämnade blommor till Torsten 

Eriksson för hans insatser i föreningen. 

  

    

 

Berne Jönsson   Ulla Gustavsson 

Ordförande    Sekreterare 

 

 

 

 

Annica Boman   Göran Fältström 

Protokollsjusterare    Protokolljusterare 

 

 


