
Protokoll fört vid årsmötet för SPF Seniorerna, Strömmen, Strömstad, den 10 februari 2020 kl 15.00 

Lokal: Folkets Hus, Strömstad.   Antal deltagare: ca 70 st 

     § 1 

SPF Strömmens ordförande Wolfgang Schwartz hälsade alla deltagare välkomna och förklarade mötet 

öppnat. 

     § 2 

För de medlemmar, som sen föregående årsmöte avlidit, hölls parentation. Wolfgang Schwartz läste 

texten "Sparvöga" av Marie Fredriksson. Därefter hölls "en tyst minut". 

     § 3 

Till ordf för årsmötet valdes Margareta Fredriksson enl valberedningens förslag. Till sekreterare för 

mötet valdes Stanley Lysell. Till att justera dagens protokoll valdes Märta Blomqvist samt Karin 

Samuelsson. 

     § 4 

Wolfgang S redogjorde för hur årsmötet utlysts. Han meddelade, att brev sänts till medlemmarna strax 

före jul. Årsmötet beslutade godkänna förfaringssättet. 

     § 5 

Årsmötet beslutade godkänna den framlagda föredragningslistan. 

     § 6 

Ur verksamhetsberättelsen för år 2019 lästes valda delar av Wolfgang S. Den lades till handlingarna efter 

det att namnvalet under "Funktionärer för Mattcurling" rättats till att vara Arvo Wäli och Karin 

Samuelsson. 

     § 7 

Kerstin Martinsson, revisor, läste upp revisionsberättelsen. Den lades därefter till handlingarna. 

     § 8 

Resultat- och balansräkning godkändes och lades till handlingarna. 

     § 9 

Årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året enl revisorernas förslag. 

     § 10 



Årsmötet beslutade om oförändrade ersättningar till styrelse och övriga funktionärer, vilket betyder 

6.000:- att fördela mellan de olika funktionärerna för år 2020. 

     § 11 

Årsmötet kunde notera, att inga motioner inkommit. 

     § 12 

Årsmötet beslutade att medlemsavgiften för 2021 ska bli 240:-. Den skulle ha varit 240:- redan 2020, 

men av misstag har förra årets beslutade förändring från 230:- till 240:- ej verkställts. Miss i 

kommunikationen med Förbundet är orsaken. 

     § 13 

Antal styrelseledamöter bestämdes till 7 stycken inkl ordförande. Inga ersättare. 

     § 14 

Delar ur verksamhetsplanen föredrogs av Wolfgang S. Den lades därefter till handlingarna. Den 

framlagda budgeten fick någon fråga, som kassör Ewy Sigvardsson svarade på. Därefter lades även den 

till handlingarna. 

     § 15 

Årsmötet beslutade välja Wolfgang Schwarz till ordförande för år 2020. 

     § 16 

Enligt valberedningens förslag valdes Ewy Sigvardsson och Arne Johansson (omval) samt  Bengt-Göran 

Bergstrand (nyval) till styrelseledamöter på 2 år. Kvarstår i styrelsen 1 år gör Björn Stenberg, Lena 

Moberger och Stanley Lysell. Eva Pehrsson, som avsagt sig uppdraget i styrelsen, avtackades med 

blomsterbukett, som överlämnades till maken, då Eva ej var närvarande. 

     § 17 

Årsmötet beslutade välja Kerstin Martinsson och Bo Grinneby som revisorer med Kerstin Löfberg som 

ersättare för år 2020. 

     § 18 

Som ombud till distriktsstämman den 2 april 2020 på Ljungskile Folkhögskola valdes Wolfgang Schwarz, 

Torsten Pehrsson, Lennart Hansson, Ulla Wilhelmsson och Siw Halvordsson. 

     § 19 

Årsmötet beslutade välja Eva Pehrsson som sammankallande ledamot i det Kommunala Pensionärsrådet 

(KPR). Som ledamöter valdes också Peter Bergengren och Stig Carlsson. Som ersättare i KPR valdes Anita 



Rylander, Rolf Wilhelmsson och Kent Olsen. Barbro Nilsson och Kerstin Löfberg hade avsagt sig fortsatta 

uppdrag och avtackades med var sin blombukett. 

     § 20 

Antalet ledamöter i valberedningen bestämdes till 3 stycken. 

     § 21 

Som sammankallande i valberedningen valdes Siw Halvordsson. Som ytterligare deltagare i 

valberedningen valdes Ulla Wilhelmsson (omval) och Karl-Axel Åkesson (nyval). Mona-Lisa Tholén hade 

avsagt sig fortsatt arbete i valberedningen. 

     § 22 

Inga övriga ärenden kom upp till behandling. 

     § 23 

Samtidigt som Margareta Fredriksson tackades för ordförandeskapet med blomsterbukett av Wolfgang 

Schwartz, förklarades mötet avslutat. 

 

.............................................                          ...................................................... 

Margareta Fredriksson, ordf                             Stanley Lysell, sekr för årsmötet 

 

.............................................                          ...................................................... 

Märta Blomqvist, justerare                                Karin Samuelsson, justerare          

 

 

  

  

 


