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Art  Årsmöte i SPF Seniorerna Tomas Västerås 
 
Tid och plats  kl 14.00 – 16.00 Malmabergs mötesplats. 
 
 
§  1  Hälsningsanförande 
  Johnny Karlsson hälsade alla gäster från distriktet och   

Västeråskretsen och medlemmar välkomna till årsmötet. 
  §   2  Parentation 
  Till minne av under året bortgångna medlemmar hölls en                                              

tyst minut. Elsie Hedén läste en dikt och Stina Järvå spelade. 
  §   3  Mötet öppnades 
  Johnny Karlsson förklarade mötet öppnat. 
 
  §   4  Val av ordförande och sekreterare 
   Till ordförande för mötet valdes Lennart Thern och till 
                             sekreterare Kerstin Frykberg. 
   
  §   5  Val av justerare tillika rösträknare 
  Birgitta Larsson och Hillevi Andersson valdes till justerare tillika 

rösträknare. 
 
  §   6  Mötet stadgeenligt utlyst 
  Mötet förklarades stadgeenligt utlyst. 
 
  §   7  Godkännande av föredragningslista 
  Föredragningslistan godkändes. 
 
  §   8  Verksamhetsberättelse med resultat och balansräkning 
  Ordförande föredrog punkterna i verksamhetsberättelsen, resultat och 
                                              balansräkning för 2019. Godkändes av årsmötet.                     

   
  §  9   Revisionsberättelse 

Maj-Britt Lundvall föredrog revisionsberättelsen som godkändes och 
lades till handlingarna.  
 

§ 10  Ansvarsfrihet för styrelsen 
                                            Eftersom mötesordföranden är ledamot i styrelsen överlämnades ordet till  
                                            Karl-Erik Adolfsson som föredrog denna punkt. 
  Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året. 
 
§ 11  Verksamhetsplan och budget 
                       Verksamhetsplan och budget för 2020 godkändes. 
           
§ 12   Ersättning till styrelse och revisorer 
  Ersättning till styrelse och revisorer skall vara oförändrad. 
 
 
 
 



 
 
 
§  13  Årsavgift 2021 
  Årsavgiften för medlemskap år 2021 blir oförändrad 230 kr.                                            
 
§  14  Fastställande av styrelseledamöter 

Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag 9 ledamöter i styrelsen.  
  

§  15  Val av styrelseledamöter  
  Mötet beslutade enligt valberedningens förslag: 
  Till omval av styrelseledamöter för 2 år valdes 

Kerstin Damberg  
 Kerstin Frykberg         

    Göran Brofeldt 
         

Till nyval av styrelseledamot för 2 år valdes    
                                            Peter Stangfors 
En vakans.      

  
§ 16  Föreningens ledning  för 1 år 
  Mötet beslutade enligt valberedningens förslag att föreningen skall  

ledas av en ledningsgrupp om 4 ledamöter, som utses inom styrelsen. 
   
§  17  Val av revisor och suppleant 
  Till revisor för 2 år omvaldes 

Maj-Britt Lundvall 
                                            Till revisorssuppleant för 1 år omvaldes 

Karl-Erik Karlsson     
  
§  18   Val av valberedning för 1 år 
   Till valberedning omvaldes Karl-Erik Karlsson 
       Karl-Erik Adolfsson 
   
§  19   Motioner En motion har inkommit från styrelsen.  Förslaget godtogs. 
                                            Beslutades att styrelsen får i uppdrag att verkställa lämpligast placering 
                                            av 150 000 kr. 
   
§  20   Övriga frågor 
  Inga övriga frågor. 
     
§  21    Avslutning   

Mötet avslutades. 
Brita Sjödahl och Birgitta Karlsson avtackades med blommor.  

  Jan-Ove och Gulli Johansson avtackades med presentkort och blommor. 
                                            Stina Järvå och Elsie Hedén fick en blombukett. 
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 Lennart Thern                    Birgitta Larsson                          Hillevi Andersson  
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