
ÅRSMÖTESPROTOKOLL 10 maj 2021 kl 14.00, SPF SENIORERNA STRÖMMEN 

Plats: Friluftsmuséet, utomhus 

Deltagare: Ca 35 st medlemmar 

     § 1 

Ordförande Wolfgang Schwartz hälsade alla hjärtligt välkomna till utomhusmöte pga coronan. Han var 

glad att så många kunde komma trots regntunga skyar. Därmed förklarades mötet öppnat 

     § 2 

Årsmötet höll parentation med en tyst minut för de SPF-medlemmar i Strömmen, som avlidit sedan 

förra årsmötet 

     § 3 

Till årsmötets ordförande valdes Margareta Fredriksson. Som sekreterare på årsmötet valdes Stanley 

Lysell. Att justera årsmötets protokoll valdes Gun Åkesson och Karl-Axel Åkesson 

     § 4 

Wolfgang redogjorde för hur kallelsen till årsmötet sänts ut, vilket godkändes 

     § 5 

Den framlagda och föreslagna föredragningslistan godkändes 

     § 6 

Wolfgang S berättade i korta drag vad vi åstadkommit under 2020 - trots coronan, som olämpligt nog 

tillstötte i mitten av mars. Verksamhetsberättelsen godkändes och kunde därmed läggas till 

handlingarna 

     § 7 

Wolfgang läste även upp revisorernas berättelse då revisorerna ej fanns närvarande. Den godkändes 

och lades till handlingarna 

     § 8 

Vi kunde konstatera, att 2020 gått med ett litet plusresultat. Resultat- och balansräkningen godkändes 

utan att kassören behövde svara på frågor. Lades därmed till handlingarna 

     § 9 

Enligt revisorernas förslag i revisionsberättelsen beviljades styrelsen ansvarsfrihet för 2020   

     § 10 

Årsmötet beslutade, att ersättningen till styrelse och övriga funktionärer oförändrat skall vara 6.000:- 

totalt 



     § 11 

Då inga motioner inkommit, fanns inget att behandla under punkt 11 

     § 12 

Årsavgiften för 2022 beslutades bli oförändrad, 240:- per medlem 

     § 13 

Antalet styrelseledamöter beslutades bli 7 st samt 0 st ersättare 

     § 14 

Budgeten visar på ett litet plusresultat även för 2021. Vi hoppas detta kommer att bli verklighet 

också. Mycket beror ju på hur corona-pandemin utvecklar sig. När det gäller verksamhetsplanen 

informerade Wolfgang om, att vi så snart vi får tillåtelse av FHM kommer vi att starta upp våra 

månadsmöten - med så mycket underhållning som möjligt. Vi ligger back på den fronten nu. Han 

informerade också om Seniordansen på Friluftsmuséet 4 söndagar i juli 

Stanley informerade om detaljerna kring Folkhälsoveckan den 17-21 maj 

Bengt-Göran Bergstrand informerade om, att han varit i kontakt med kommunalrådet Kent Hansson 

betr boenden för äldre i Strömstad. SPF Seniorerna Strömstad skulle bli en av  remissinstanserna vid 

nybyggnation eller förändring till äldreboende i någon form, lovade Kent 

Birgit Karlsson informerade om upptaktsmöte för promenader 

     § 15 

Wolfgang Schwartz valdes till ordförande för 1 år framåt 

     § 16 

Årsmötet beslutade omval av ledamöterna Björn Stenberg, Stanley Lysell och Lena Moberger, alla 3 

på 2 år. Bengt Göran Bergstrand, Ewy Sigvardsson och Arne Johansson har 1 år kvar 

     § 17 

Till revisorer valdes Kerstin Martinsson och Bo Grinneby med Anders Tholén som ersättare 

     § 18 

Då distriktsstämman redan hållits digitalt den 13 april, är denna punkt en information enbart. 

Wolfgang har deltagit på distriktsstämman och representerade också våra 4 valda ombud där 

     § 19 

Till ordinarie ledamöter i KPR valdes Eva Pehrsson (sammankallande), Peter Bergengren och Stig 

Carlsson. Som ersättare i KPR valdes Bengt Göran Bergstrand, Rolf Wilhelmsson och Kent Olsen 

     § 20 



Årsmötet beslutade att antalet ledamöter i valberedningen ska vara 3 st och ingen ersättare 

     § 21 

Att vara valberedningens ordförande valdes Siw Halvordsson. Dessutom valdes Ulla Wilhelmsson och 

Karl-Axel Åkesson att ingå i valberedningen 

     § 22 

Wolfgang tackade alla deltagare som slutit upp med att meddela att föreningen bjuder på kaffe och 

våffla. Dessutom tackade han Margareta Fredriksson med en "påse med något gott i", hon som så 

galant skött ordförandeskapet på ett snabbt och säkert sätt. Han förklarade därmed mötet avslutat 

och önskade alla en Glad Sommar 

 

 

Margareta Fredriksson, ordförande                                          Stanley Lysell, sekreterare 

 

Gun Åkesson, justerare       Karl-Axel 

Åkesson, justerare 

 

 

 

  

 


