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Protokoll fört vid åårsmötet med SPF Seniorerna – Syrenen, Sandviken  

Måndagen den 21 februari 2022 på Västanbygården. 

 

§ 1 Mötets Öppnade. Ordföranden Göran Berter öppnade årsmötesförhandlingarna och hälsade 

  alla välkomna. 

§ 2 Val av presidium. Som ordförande för mötet valdes Krister Söderberg och som sekreterare 

Gun-Marie Friberg. 

§ 3 Val av protokoll justerare och tillika rösträknare. Att jämte ordföranden justera dagens 

protokoll och även vid behov vara rösträknare valdes Annika Berter och Anitha Eriksson. 

§ 4 Godkännande av kallelse till mötet. Kallelse till mötet har skett sex veckor innan mötet genom 

annonsering på hemsidan eller personlig kallelse via brev eller e-post. Båda alternativen är 

genomförda. Kallelsen är härmed godkänd. 

§ 5 Föredragningslistans godkännande. Föredragningslistan fastställdes och godkännes. 

§ 6 Styrelsens årsredovisning. Styrelsens årsredovisning består av en Verksamhetsrapport och en 

Resultatrapport. Verksamhetsrapporten fanns i det material som publicerats på hemsidan samt 

i det material som skickats ut via email till medlemmar. Övriga medlemmar har brevledes fått 

information vem som kontaktas för ytterligare information. 

 a) Verksamheten 2021 har präglats av pandemin. Aktiviteter som boule, bowling, släktforskning 

har kommit igång. En bussresa till Söderhamn genomfördes, promenader på Hälsans stig, 

vattengympa, padel har skett. 20 nya medlemmar under 2021, totalt är vi 800 medlemmar. 

Styrelsen har haft både digitala möten och ordinarie styrelsemöten på Valhalla. 

 b) Ekonomin är fortsatt god och men med ett negativt resultat 2021, pga trassel med 

medlemsavgiften, vattengympa som blev uppskjuten, underskott från medlemsträffar, men 

kassan är stark 246.000 på kontot. 

§ 7 Revisorernas berättelse. Den av styrelsen upprättade årsredovisningen godkändes. 

§ 8 Beslut om ansvarsfrihet för 2021 års förvaltning. Föreningens resultat- och balansräkning 

fastställdes. I enlighet med revisorernas förslag beviljades styrelsen ansvarsfrihet för år 2022. 

§ 9 Beslut om budget 2022. Budgeten för 2022 godkändes. Vi har budget för intäkter på 197.000, 

och utgifter för 193.500 som ger 3.500 kr plus. Medel från Göranssonska stiftelsen skall även 

sökas. 

§ 10 Beslut om årsavgift för nästkommande år 2022. Årsavgiften för 2022 förblir oförändrad 250 kr. 

§ 11 Fastställande av antalet styrelseledamöter. Beslutades att antalet styrelseledamöter för år 

2022 utökas med en vice ordförande, ordförande + 9 ledamöter. 

§ 12 Fastställande av mandatperiod för styrelseledarmöter. Beslutades att mandattiden för 

ordförande är 1 år och för övriga styrelseledamöter 2 år och att halva antalet ledamöter väljs 

varje år. 
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§ 13 Val av ordförande för ett år. Göran Berter omvaldes som ordförande på 1 år. 

§ 14 Val av styrelseledarmöter.  Kvarstår 1 år: Anitha Eriksson, Berit Lusth, Maryanne Forsberg,  

Krister Lundgren. Omval 2 år: Leif Nordström, CG Haglund , Ingalill Hedborg. Fyllnadsval:  

Vivianne Andersson 1 år. Nyval Karin Lindström kassör 2 år. Gun-Marie Friberg avgår. 

§ 15 Val av revisorer jämte suppleanter. Omval Håkan Eckmar på 1 år, Tomas Fredriksson nyval 2 

år. suppleanter Thomas Montalvo och Hans Holmqvist omval 1 år.                                                        

 Mötet beslutade  godta valberedningens samtliga förslag. 

§ 16 Presentation av kommittéer och ombud. 

a) Ledamot i kommunala pensionärsrådet. Berit Lusth. 

b) Studieansvarig och ombud vid Vuxenskolans årsmöte. Berit Lusth 

c) Boendegruppen. Krister Lundgren 

d) Webmaster och IT-ansvarig. CG Haglund 

e) Resor. Anders Norstedt 

f) Friskvård/Hälsofrämjande aktiviter. Ingalill Hedborg 

g) Programkommittéen. Anders Norstedt, Kersti Cederstam, Barbro Bejmar, Berit Lusth, 

Göran Berter.. 

h) Festkommitén. Maud Gerdin, Maud Westerberg, Eva Svangård, Annica Svedlund, Gerd 

Versterlund, Berit Järlstig. Ersättare Barbro Olsson. 

i) Mötesvärdar Kerstin Eriksson och Agneta Östlund-Nilsson. 

§ 17 Val av representanter i valberedning samt ombud. Catharina Lagerberg kvarstår 1 år, Ann-

Marie Sjöberg nyval 2 år, en person saknas  och styrelsen jobbar för att hitta ersättare. Mötet 

godkänner förslaget. 

§ 18 Behandling av motioner. Inga motioner har inkommit.  

§ 19   Behandling av förslag från förbundet, distrikt och föreningens styrelse.  

 a) Nya stadgar 2022.01.01 Nya stadgar gäller från 2022-01-01 en gemensam stadga eller 

enhetsstadga, mer finns att läsa på hemsidan.  

§ 20 Övriga frågor.  

 a) Bogruppen, representant Krister Lundgren berättade om planer på nytt seniorboende på 

Dalbacken Dalagatan 8, 30 lägenheter med tvåor/treor är planerat och SPF Syrenens 

medlemmar kommer att få erbjudande.  

 b) Kommunikation, Vi uppdaterar hemsidan löpande med information, även via mail, Facebook 

och en ny app för SPF medlemmar.  

§ 21 Avtackning och avslutning. Ordförande Göran Berter tackade för visat intresse och önskar 

styrelsen och föreningen ett bra verksamhetsår 2022 och förklarade mötet som avslutat. 
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 Göran Berter tackade Leif Nordström avgående kassör, Anders Wallin, Margareta Montalvo och 

Anki Randwiir avgående från valberedningen o Gun-Marie Friberg avgående sekreterare för väl 

uträttat uppdrag. Pär Törnblom avgår från program kommitten efter mycket bra och kreativ 

insats.  
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Gun-Marie Friberg, sekreterare  Krister Söderberg, mötesordförande 

 

 

 

Anitha Eriksson   Annika Berter 


