
 

 

Protokoll från årsmötet 2020 

Tid: den 19 februari kl. 13 - 14 

Plats: Grindtorpskyrkan i Täby  

1. Årsmötet öppnades  

Föreningens ordförande C-H Segerfeldt öppnade årsmötet och hälsade alla 

välkomna. Mötet höll en tyst minut för att minnas de medlemmar som inte längre 

finns bland oss.  

2. Val av mötesordförande, sekreterare samt två justerare tillika rösträknare 

Årsmötet valde Ingela Lindberger till ordförande och Karin Thorán till 

sekreterare för mötet. Till justerare tillika rösträknare valdes Bengt-Åke Stenius 

och Margaretha Kropp.  

3. Fråga om kallelse till mötet skett i behörig ordning  

Kallelse till årsmötet var införd i medlemstidningen TibbleSenioren nr 4/ 2019 

som delades ut till alla medlemmar i december 2019. Därmed har kallelsen nått 

medlemmarna tidigare än sex veckor före årsmötet.  

4. Fastställande av dagordning och röstlängd  

Förslag till dagordning fastställdes av mötet. De 84 närvarande medlemmarna 

har markerats i en medlemsförteckning och denna fastställdes som röstlängd.  

5. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2019, inkl. resultat- och 

balansräkning  

Mötets ordförande gick igenom styrelsens verksamhetsberättelse sida för sida. 

Mötesdeltagarna hade inga frågor eller kommentarer.  

6. Revisorernas berättelse.  

Revisor Mats Westerdal föredrog revisionsberättelsen. Revisorerna har granskat 

väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen, och konstaterar att 

årsredovisningen har upprättats enligt god redovisningssed i Sverige.   

7. Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om  

behandling av 2019 års resultat 

Årsmötet beslutade i enlighet med revisorernas förslag  

- att fastställa balansräkningen med en omslutning av 320 546 kr och 

resultaträkningen som visar en vinst på 5 751 kr.  

- att överskottet disponeras enligt styrelsens förslag i årsredovisningen  
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8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamheten 2019 

Årsmötet beslutade i enlighet med revisorernas förslag att bevilja styrelsen 

ansvarsfrihet för föreningens förvaltning under 2019.  

9. Behandling av motioner  

Inga motioner har kommit styrelsen tillhanda. 

10. Fastställande av budget för år 2020 

Årsmötet beslutade att godkänna styrelsens förslag till budget.  

11. Beslut om årsavgift för år 2021 

Styrelsen föreslog att avgiften för 2021 behålls oförändrad 300 kr per medlem 

och år. Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag.   

12. Beslut om antal styrelseledamöter 

Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag att det ska vara sju 

ledamöter i styrelsen.  

13. Val av ordförande på 1 år  

Valberedningen föreslog att C-H Segerfeldt väljs till ordförande ytterligare ett år. 

Årsmötet beslutade i enlighet med förslaget.   

14. Val av övriga ledamöter till styrelsen  

Valberedningen föreslog att följande medlemmar väljs till ledamöter:  

Veronica Duske  Nyval på 2 år  

Ann-Kristin Alsander  Omval på 1 år  

Nils Blomgren  Omval på 1 år  

Karin Thorán  Omval på 2 år 

Inger Wallin  Omval på 2 år 

Ingalill Bylund  kvarstår 1 år (vald 2019 på 2 år) 

Årsmötet beslutade i enlighet med förslaget.  

15. Val av två revisorer och ersättare på ett år  

Valberedningen föreslog att följande medlemmar väljs till revisorer: 

Mats Lindgren, revisor   Omval på 2 år  

Karin Neiderud, revisor    Nyval på 2 år  

Mats Westerdahl, suppleant  Nyval på 1 år  

Årsmötet beslutade i enlighet med förslaget. 
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16. Beslut om antal ledamöter i valberedningen och val av ledamöter  

Enligt årsmötet bör valberedningen bestå av tre ledamöter.  

Årsmötet beslutade att åter välja Kurt Hofverberg (sammankallande) och Erik 

Söderberg till ledamöter i valberedningen. Majken Ploby har avböjt att fortsätta 

som ledamot. På mötet har ingen ytterligare deltagare anmält intresse att ingå i 

valberedningen.  

Direkt efter årsmötet har Rigmor Wahlberg kontaktat styrelsen och framfört 

intresse för att ingå i valberedningen.  

17. Val av ombud och ersättare till distriktsstämman  

Årsmötet gav mandat till styrelsen att utse ombud och ersättare till 

distriktsstämman.  

18. Nominering av ledamöter till Täbys Kommunala Pensionärsråd (KPR) 

Årsmötet överlät till styrelsen att nominera ledamöter till KPR.  

19. Carin Ansgårds vandringspris  

Priset är inrättat för att hedra medlemmar som har utfört särskilt förtjänstfullt 

arbete i föreningen SPF Seniorerna Tibble Täby.  

Priset går i år vidare till Leif Söderström för de kommande två åren.  
 

20. Årsmötet avslutades  

Mötets ordförande förklarade årsmötet avslutat.  

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ingela Lindberger   Karin Thorán  

Mötesordförande    Mötessekreterare  

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bengt Åke Stenius   Margareta Kropp  

Justerare    Justerare  


