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Protokoll fört vid Stugun-Borgvattnets SPF Seniorernas

årsmöte den 18 februari 2019 i §ockenstugan, Stugun.

Ordförande Johnna Christensen hälsade välkommen och särskilt vålkommen till Per Söderberg.

Parentation för Roland Nor6n och lngeborg Ohlsson med en tyst minut. Roland avled 16 september

2018 och blev 79 år. lngeborg avled '11 november och blev 85 år.

§1 Till mötesordförande valdes Per Söderberg ,möbt öppnades.

Till mötets sekreterare valdes lngrid Alf.

Till att jämte ordförande justera protokollet och tillika vara rösträknare valdes Christin Nilsson och

Lilian Henriksson.

§2 Rapporterades att kallelse gått ut genom rnail, på sociala medier och post. Beslutades att kallelsen

är i behörig ordning kallad.

§3 Faststållande av föredragningslistan med tillägg §17b val av trafikansvarig.

§4 Ordförande föredrog styrelsens beråttelse över det gångna året, tillika med den ekonomiska

redovisningen, vilket lades till handlingama.

§5 Fråga om ansvarsfrihet för s§relsen. Revisorernas berättelse föredrogs. Mot bakgrund av

lämnad redogörelse, beslutade årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna

verksamhetsåret.

§6 Årsmötet beslutade att anta förelagt förslag till verksamhetsplan. Annicka Kanto från Studie-

fÖrbundet Vuxenskolan redogjorde för de studiecirklar som finns tillgängliga.

§7 Beslut av årsavgifi 2A2A: höjning med S0 kronor till 290 kr.

§8 Beslutades att styrelsen, som tidigare skall bestå av ordförande + lna ledamöter.

§9 Till ordförande på ett år: omvalJohnna Christensen.

§10 Val av övriga styrelseledamdter: i s§relsen kvarstår sedan tidigare Lilian Henriksson(till 2020)

lngrid Alf(till2o2A), Agneta V. Larsson omval 2 år, Kerstin Torgersson nyval 2 år. lnger Eriksson

avgår.

§11 val av revisorer: omval av Birgitta stenmark och Elon Hermansson.

§12 Val av ombud och ersättare tilldistriktsstämman: Lilian Henriksson och Johnna Cnristensepq
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§13 Val av ledamöter och ersättare till kommunala pensionärsrådet Ame Lundstedt ocfr Birgitta

Stenmark med Johnna Christensen som ersättare.

§14 Nominering av ledamot i distriKets valberedning: ingen.

§15 Val av ombud till studieförbundet Vuxenskolan: Lilian Henriksson.

§16 Valav program- och resekommltt6: styrelsen.

§17 Val av friskvårdsombud: Lilian Henriksson och Berit Byström.

§17b Val av trafikansvarig: Esten Pettersson.

§18 Val av valberedning: Rut Zetterström sammankallande, Karin Petterson och

Britt-Elise Ohlsson.

§19 Behandling av motioner: inga motioner.

§20 Behandling av förslag från förbund, distrikt och föreningsstyrelse: inga förslag.

§21 Övriga frågor. Det är 20 år sedan Stugun-Borgvattnets Seniorer bildades. Styrelsen

får i uppdrag att ordna jubileum.

§22 MÖtesordförande Per Söderberg tackade för visat intresse och föfilarade mötet avslutat.

OrdfÖrande Johnna Christensen tackar för förtroendet som ordförande 201g och riktade

särskilt tack till Per Södeöerg och Annicka Kanto.

Johnna Christensen, ordförande
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Christin Nilsson, justerare Lilian Henriksson, justerare
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