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Organisationsnummer: 885002-0267  

  

  

ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2020  
Protokoll fört vid SPF Seniorernas årsmöte den 6 februari 2020  

Närvarande 56 deltagare och två skrivtolkar  

  

  

§ 1                Mötets öppnande  

Mötet öppnades av ordförande Carl-Bertil Rydbäck som på styrelsens vägnar 

hälsade alla varmt välkomna till årsmötet. Genomgång av brandsäkerheten.  

  

§ 2                Parentation  

Parentation hölls över medlemmar som gått bort under året 2019. Ordförande 

Carl-Bertil Rydbäck tände ett ljus och alla förenades i en tyst minut.  

Sångfåglar och SpelFinkar framförde: ”Jag har hört om en stad ovan molnen”, 

”Jag ska gå genom tysta skyar” och ”Där rosor aldrig dör”.  

Birgitta Andersson läste dikten ”Så går min korta dag” av Atle Burman. 

Föreningen har satt in 1.000 kronor till Höstsol som ett minne av våra   

medlemmar som gått bort under 2019.  

  

Därefter hölls årsmötet enligt föredragningslistan.  

  

§ 3                Val av ordförande för årsmötet  

Helene Åkerlind valdes till årsmötesordförande. Helene tackade för  

förtroendet.   

  

§ 4                Val av sekreterare för årsmötet 

Kerstin Hallkvist valdes till sekreterare för årsmötet. 

  

§ 5                 Val av två (2) justerare för årsmötesprotokollet   

Årsmötet valde Solveig Nyblom och Monica Söderhjelm till justerare för 

årsmötesprotokollet.  

   

§ 6                Val av två (2) rösträknare för årsmötet  

Årsmötet valde Sivert Melin och Ing-Britt Martinsson till rösträknare för 

årsmötesprotokollet.  
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§ 7                Utlysande av årsmötet  

Mötesordförande Helene Åkerlind läste upp hur årsmötet har varit utlyst. 

Genom annons i  Arbetarbladet och Gefle Dagblad under rubriken 

”Föreningsnytt” den 2 december 2019 och 3 februari 2020 samt vid 

månadsträffarna den 5 december 2019 och den 9 januari 2020. Årsmötet har 

utannonserats på SPF Seniorerna Tre Lågors anslagstavla på Furugården 

samt även på föreningens hemsida sedan den 2 december 2019. Årsmötet 

godkände att årsmötet utlysts i behörig ordning. 

 

§ 7 b             Fastställande av röstlängd. 

Årsmötet beslutade fastställa röstlängden. Bilaga 6 

  

§ 8                Förslag till föredragningslista och godkännande   

Förslaget till föredragningslista godkändes av årsmötet.  

  

§ 9                Verksamhetsberättelse 2019  

SPF Seniorernas ordförande Carl-Bertil Rydbäck läste upp 

verksamhetsberättelsens rubriker och lämnade därefter ordet fritt. Mötet 

godkände verksamhetsberättelsen från 2019.  

  

§ 10               Balansräkning och Resultat bilaga 1 och bilaga 2 

Balansräkning och resultat fanns som bilaga 1 och bilaga 2 i verksamhets- 

berättelsen. Kassör Carl-Bertil Rydbäck redogjorde för innehållet. Mötet 

beslutade  godkänna balansräkning och resultat.  

  

§ 11               Revisorernas berättelse bilaga 3  

Revisorernas berättelse fanns som bilaga 3 i verksamhetsberättelsen och lästes 

upp av Rolf Nyblom. Revisorerna föreslog att årsmötet skulle godkänna de 

två första punkterna. Årsmötet godkände de två första punkterna.  

  

§ 12               Ansvarsfrihet  

Med stöd av revisorernas berättelse beslutade årsmötet att ge styrelsen full 

ansvarsfrihet för 2019.  
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§ 13 a             Verksamhetsplan 2020 bilaga 4  

Ordförande Carl-Bertil Rydbäck gick igenom verksamhetsplanen för 2020. 

Inga erinringar framkom och verksamhetsplanen för 2020 godkändes enligt 

årsmötets beslut.   

  

§ 13 b             Fastställande av budget 2020 bilaga 5  

Kassör Carl-Bertil Rydbäck läste upp förslag till budget för 2020, bilaga 5. 

Årsmötet godkände förslaget till budget för 2020.  

  

§ 14               Kostnadsersättning 2020 till styrelse och revisorer 

Förslaget till kostnadsersättning på 6.400 kronor till styrelse och 

revisorer godkändes av årsmötet. 

   

§ 15               Medlemsavgift 2021  

Styrelsens förslag är på 250 kronor, vilket är oförändrat. Årsmötet beslutade 

godkänna styrelsens förslag på 250 kronor för 2021.  

  

§ 16               Antalet styrelseledamöter fem (5)  

Valberedningens förslag är fem (5) styrelseledamöter. En (1) ordförande och 

fyra (4) ledamöter. Årsmötet beslutade godkänna förslaget.  

  

§ 17               Val av ordförande på ett (1) år  

Enligt valberedningens förslag till årsmötet valdes Carl-Bertil Rydbäck till 

ordförande på ett (1) år.  

  

§ 18 a             Val av en (1) ordinarie styrelseledamot på två (2) år    

Till ordinarie styrelseledamot på två (2) år valdes Kerstin Hallkvist, omval.  

  

§ 18 b             Val av en (1) ordinarie styrelseledamot på ett (1) år  

Till ordinarie styrelseledamot på ett (1) år valdes May Hägglund, omval.  

  

§ 19 a             Val av två (2) ordinarie revisorer på ett (1) år  

Till ordinarie revisorer valdes Rolf Nyblom och Olle Dahlstedt båda omval på 

ett (1) år.  
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§ 19 b             Val av en (1) revisorsersättare på ett (1) år  

Till revisorsersättare valdes Per Hägglund, omval på ett (1) år.  

  

§ 20 a             Val av två (2) ombud till distriktets års-och höststämma 2020                        

som inte ingår i styrelsen, på ett (1) år  

Som ombud till distriktets års-och höststämma 2020 valdes Birgitta Anderson 

och Margot Nyblom, båda omval på ett (1) år, som inte ingår i styrelsen.  

  

§ 20 b             Val av två (2) ersättare till distriktets års-och höststämma                          

2020 som inte ingår i styrelsen, på ett (1) år  

Som ersättare till distriktets års- och höststämma valdes Gunborg Svensson och 

Birgit Viklund, båda omval på ett (1) år, som inte ingår i styrelsen.   

 

§ 21 a             Val av kökskommitté en (1) sammankallande och                         

fem (5) övriga på ett (1) år  

Till kökskommitté valdes Margareta Björklund, sammankallande och Karin 

Lövenborg båda nyval. Ewy Andersson, Lennart Åsberg, Arne Löfgren och 

Robert Andersson alla omval, på ett (1) år.  

  

§ 21 b             Val av två (2) ersättare i kökskommittén på ett (1) år 

Som ersättare i kökskommittén valdes Roland Eriksson, omval och Kerstin 

Hallkvist, nyval båda på ett (1) år.  

  

§ 22 a             Val av två (2) ansvariga för möteslotteriet på ett (1) år  

Som ansvariga för möteslotteriet valdes Birgit Viklund och Britt-Inger 

Balkov båda omval på ett (1) år.  

  

§ 22 b             Val av två (2) ersättare till möteslotteriet på ett (1) år  

Till ersättare för möteslotteriet valdes Birgitta Andersson och Rolf Nyblom 

båda omval på ett (1) år.   

  

§ 23               Val av en (1) studieansvarig på ett (1) år  

Till studieansvarig valdes Carl-Bertil Rydbäck, omval på ett (1) år.  
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§ 24               Val av tre (3) resesamordnare på ett (1) år                             

Till resesamordnare valdes May Hägglund och Birgitta Andersson, båda omval 

och Hans Nilvander nyval, alla tre (3) på ett (1) år.  

        

§ 25              Val av två (2) bouleansvariga på ett (1) år  

Till bouleansvariga valdes Irma Skog och Torsten Tille båda omval på ett 

(1) år.  

  

§ 26               Val av två (2) mattcurlingsansvariga på ett (1) år  

Till mattcurlingsansvariga valdes Birgit Viklund och Sivert Melin båda omval 

på ett (1) år.  

  

§ 27               Val av en (1) Qi-Gong ansvarig på ett (1) år  

Till Qi-Gong ansvarig valdes Inger Carlberg, omval på ett (1) år.  

  

§ 28               Val av två (2) ordinarie till valberedningen på ett (1) år  

Inga förslag till ordinarie valberedare fanns. Ordförande Carl-Bertil Rydbäck 

gav förslag på att Birgitta Andersson blir ordinarie valberedare på ett (1) år och 

att styrelsen hjälper Birgitta. Styrelsen får även i uppdrag att försöka hitta en 

valberedare till. Årsmötet godkände förslaget.  

 

§ 29                Behandling av motioner  

Inga motioner hade inkommit.  

   

§ 30               Övriga frågor som styrelsen ska behandla                                                   

Inga frågor till styrelsen att behandla hade i  inkommit.  

  

§ 31               Avslutning av årsmötet  

Helene Åkerlind tackade för att hon fått leda årsmötet och önskade  föreningen 

lycka till i framtiden och överlämnade klubban till ordförande Carl-Bertil 

Rydbäck.  

Mötesordförande Helene Åkerlind och mötessekreterare Kerstin Hallkvist 

avtackades av ordförande Carl-Bertil Rydbäck.  
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Helene Åkerlind                                                     Kerstin Hallkvist 

Mötesordförande                                                    Mötessekreterare 

 

 

                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                      

 

 

 

 

Justerare                                                                  Justerare 
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                Efter årsmötet 

 

 

Ordförande Carl-Bertil Rydbäck avtackade Kerstin Norbäck och Gunborg 

Svensson och Rolf Nyblom. 

 

Föreningen bjöd därefter på kaffe, the, smörgås och kaka. 

 

Ordförande Carl-Bertil Rydbäck talade om nya utmaningar för föreningen. 

Informerade om olika aktiviteter och att programbladet för 2020 fanns att 

hämta efter avslutat årsmöte. Informerade även om att 2020 års medlems- 

kort kommer i nummer 2 av Senioren. 

 

May Hägglund informerade om resor. 

 

Därefter vårt ordinarie lotteri som Birgit Viklund och Britt-Inger Balkov höll 

i och som vanligt med fina priser. 

 

Ordförande Carl-Bertil Rydbäck tackade alla närvarande och årsmötet  

avslutades med att alla sjöng refrängen på ”Glöm inte bort dina vänner”. 
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