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   §1 

Vice ordförande Ing-Marie Bostam-Hegnelius hälsade ett 70-tal 

medlemmar välkomna till mötet. Därefter överlämnades ordet till 

Marie-Anne Leek som höll en parentation över våra avlidna 

medlemmar. 

  

   §2 

Till att leda årsmötesförhandlingarna valdes Gunnar Andersson.           

 

   §3 

Som sekreterare för mötet valdes Anna Wiktorsson.                               

 

   §4 

Till att jämte ordf. justera dagens protokoll valdes Lena Bengtsson och 

Eva Håkansson. 

   §5 

Årsmötets dagordning godkändes. 

   §6 

Mötets utlysning godkändes. Annons i Smålandsposten och utskick till 

alla medlemmar samt Facebook, hemsida och affischering. 

   §7 

Verksamhetsberättelsen upplästes, godkändes och lades till 

handlingarna.                                   

 

   §8 

Kassör Ingemar Carlsson redogjorde för ekonomin i föreningen. Se 

bilaga.           

 

   §9 

Revisorerna har godkänt den ekonomiska rapporten och föreslog 

ansvarsfrihet för styrelsen för 2020. 

 

   §10 

Mötet godkände enhälligt ansvarsfrihet för styrelsen för 2020. 



 

                                                 §11 

Medlemsavgiften bestämdes att vara oförändrad för 2022.                                                         

 

   §12 

Arvoden för ordförande, sekreterare, kassör, it-ansvarig och 

hälsoansvarig blir oförändrad(900:-). 

                                                                                                                                                                      

                                                 §13      

Reseersättning följer statlig norm f.n. 18.50 per mil. Ingen åtgärd. 

   §14 

Till ordförande för 1 år omvaldes Nils Almkvist. 

   §15 

Antalet övriga ledamöter ska fortsatt vara 8st.   

  

   §16 

Övriga ledamöter. Det blev omval på 2 år på Hans Bengtsson, Anita 

Jonasson och Elsie Karlsson. Fyllnadsval på 1 år gjordes på Per-Erik 

Peterson eftersom Irma Karlsson begärt utträde. Nyval på 2år gjordes 

på Göte Augustine. Anna Wiktorsson, Kerstin Frändebo och Ing-Marie 

Bostam-Hegnelius kvarstår ytterligare 1 år.              

 

   §17 

Till suppleanter omvaldes Lennart Wiktorsson och nyvaldes Irma 

Karlsson på 1 år. 

   §18 

Det blev omval på revisorn Hasse Karlsson och nyval på Gunnar 

Andersson samt nyval på Ingemar Carlsson som suppleant. 

   §19 

Till valberedningen valdes Bo Ursberg, Jean Leek och Curt Ihlström, 

där Curt Ihlström är sammankallande. 

 

   §20 

Till ombud vid distriktsstämman valdes Nils Almkvist och Anna 

Wiktorsson med Kerstin Frändebo som ersättare. 

 

 

 



                                                 §21 

Som ledamot till KPR(kommunala pensionärsrådet) omvaldes Ing-

Marie Bostam-Hegnelius med ersättare Marie-Anne Leek. 

 

                                                  

 

                                                       §22 

Övriga ärenden. Lars Johansson tackade å allas vägnar styrelsen för väl  

utfört arbete under året.  

 

                                                      §23 

Mötet avslutades med kaffe och räksmörgås. 

 

Dag som ovan Anna Wiktorsson 

  Sekret. 

 

 

             Lena Bengtsson                    Eva Håkansson 

      Justeras                                      Justeras 

   

 

                                      Gunnar Andersson 

                                         ordförande                                            

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 
   

 


