
            Stångby 

 

Beslutsblankett för årsmöte för SPF Seniorerna Stångby per capsulam måndagen den 8 

februari 2021. 

 

Bästa medlem, du har följande alternativ för ditt deltagande i årsmötet 2021. 

 

A. Om du röstar Ja till nedanstående förslag till årsmötesprotokoll: 
Skriv ner detta på ett mail och skicka detta mail till mig: jonsson.berne@telia.com. Du 

kan också skicka via vanligt brev till Berne Jönsson, Höstagillesv. 14, 226 51 Lund. Obs, 

du behöver inte fylla i  och godkänna nedanstående protokoll!  

 

B. Om du har avvikande mening på någon(ra) punkt(er) i 

årsmötesprotokollet, men röstar Ja till övriga punkter: 
Skriv ner din synpunkt på ett mail eller vanligt brev och skicka till mig på ovanstående 

mail- eller hemadress. Protokollet behöver inte fyllas i.  

 

C. Om du vill fylla i och godkänna årsmötesprotokollet:  
Fyll i protokollet på datorn. Det är förberett för att du bara ska behöva fylla i med Ja eller 

Nej eller ange egna förslag. Skicka sen ditt bidrag till mig på ovanstående mailadress. Du 

kan också fylla i vanligt papper skicka ett brev till mig.  

 

Här kommer styrelsens förslag till årsmötesprotokoll för SPF Seniorerna Stångby 2021-

02-08.  

 

1. Årsmötets öppnande 

Gjordes av ordf Berne Jönsson 

 

2. Fastställa föredragningslista 

Om du önskar göra tillägg till föredragningslistan, skriv dina synpunkter 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

Godkänn:  [   ] Ja 

  [   ] Nej 

  

 

3. Val av mötesordförande, sekreterare och protokollsjusterare 

Förslag: 

Mötesordförande: Berne Jönsson 

Sekreterare: Ulla Gustavsson 

about:blank


Protokollsjusterare: Pelle Garmer och Eri Thorén 

Godkänn:  [   ] Ja 

  [   ] Nej 

 

 

4. Godkännande av kallelsen 

Kallelse skedde i månadsbrev som sändes via mail/post den 9 dec. Detta uppfyller vad 

som anges i stadgarna. 

Godkänn:  [   ] Ja 

  [   ] Nej 

 

5. Redovisning av styrelsens verksamhetsberättelse för år 2020 

Genomläsning har skett av utskickad verksamhetsberättelse. 

 

6. Ekonomisk redovisning för 2020 

Genomläsning av utskickad redovisning har skett. 

 

7. Föredragning av revisionsberättelse 

Genomläsning av utskickad revisionsberättelse har skett. 

 

8. Besluta om verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning samt besluta om 

ansvarsfrihet för styrelsen för 2020. 

Verksamhetsberättelse godkänns:  [   ] Ja 

    [   ] Nej 

 

Resultat- och balansräkning godkänns:  [   ] Ja 

    [   ] Nej 

 

 

Ansvarsfrihet beviljas styrelsen:   [   ] Ja 

    [   ] Nej 

 

 

9. Behandling av motioner 

Inga motioner har inkommit. 

 

10. Diskussion om verksamhetsplan samt fastställande av budget för 2021 

Med anledning av den rådande osäkerheten har styrelsen ansett det inte vara meningsfullt 

att upprätta någon verksamhetsplan med budget i nuläget. 

Godkänn:  [   ] Ja 

  [   ] Nej 

 

11. Besluta om ersättningar för år 2021 

Ersättningar till styrelsen för år 2021 beslöts förbli oförändrade, dvs. 0: -. SPF Seniorerna 

Stångby ersätter deltagande i distriktssammankomster, SPF-kurser o.dyl. inklusive 

ersättning för bil enligt skattefri norm alternativt tåg och buss. 

Godkänn:  [   ] Ja 

  [   ] Nej 

 

12. Val av ordförande för tiden fram till årsmötet 2022 



Se utskick från valberedningen. Förslag: Anita Hedin 

Godkänn:  [   ] Ja 

  [   ] Nej 

 

13. Besluta om antal styrelseledamöter 

För att bibehålla tillgång till styrelsefunktionärer föreslås att nuvarande antal med 7 

styrelseledamöter plus ordförande fortsätter. 

Godkänn:  [   ] Ja 

  [   ] Nej 

 

14. Val av styrelseledamöter för 2 år 

Se förslag från valberedningen. Förslag: Omval av Ulla Gustavsson, Ove Hansson samt 

nyval av Barbro Torstensson. 

Godkänn:  [   ] Ja 

  [   ] Nej 

Olof Thorén, Ulf Berg, Ingrid Persson samt Marie-Louise Andersson är valda på två år till 

2022.  

 

15. Val av revisorer samt ersättare för räkenskapsåret 2021 

Se valberedningens förslag. Till ordinarie föreslås Ingegerd Persson och Pelle Garmer och 

till ersättare Kerstin Bengtsson och Monika Dagnert. 

Godkänn:  [   ] Ja 

  [   ] Nej 

 

 

16. Val av ombud och ersättare till distriktets årsmöte 

Föreslås vara Anita Hedin samt Ulla Gustavsson. 

Godkänn:  [   ] Ja 

  [   ] Nej 

 

17. Val av valberedning för tiden fram till årsmötet 2022 

Styrelsen föreslår Ulla Nilsson, Bjarne Zeeberg samt nyval av Holger Andersson. 

Sammankallande är Ulla Nilsson. 

Godkänn:  [   ] Ja 

  [   ] Nej 

 

18. Besluta om medlemsavgift för 2022 samt avgift för vänmedlemmar. 

Styrelsen föreslår oförändrat 250 kr samt 100 kr för vänmedlem. 

Godkänn:  [   ] Ja 

  [   ] Nej 

 

19. Besluta om medlemskap i Skånes Arkivförbund 

Föreslås fortsätta med avgiften 250 kr. 

Godkänn:  [   ] Ja 

  [   ] Nej 

 

20. Övriga frågor 

Inga punkter har tagits upp. 

 

21. Avslutning 



Avgående ordförande Berne Jönsson överlämnade ordförandeklubban till tillträdande 

ordförande Anita Hedin som avslutade årsmötet. 

 

Avgående funktionärer, Berne J, Ulla A, Annica B och Ingemar G, kommer att avtackas 

när vi åter kan ha fysiska möten. 

 

                                              


