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Protokoll 

 
fört vid ordinarie årsmöte 2019-02-14  med SPF Seniorerna Västra Torsås 

(5 bilagor) 
 

Tid och plats: Torsdag den 14/2 2019 i Torsgården, Lönashult. 

Närvarande:  Cirka 40 medlemmar 

 

Inledning av årsmötet: 

 

 Ordföranden Mona Asp hälsade de närvarande medlemmarna välkomna. 

 

 Parentation med ljuständning och en tyst minut hölls för de 4 medlemmar som avlidit 

under 2018. Ture Petersson läste därefter en dikt. 

 

 Ordföranden Mona Asp lämnade kort föreningsinformation om aktuella event m.m. 

 

 

Årsmötesförhandlingar: 

 

§  1 Årsmötets öppnande 
Årsmötet öppnades av föreningens ordförande Mona Asp. 
 

 

§  2 Val av ordförande och sekreterare för mötet 
Till mötesordförande valdes Bengt Qvistgaard och till mötessekreterare Urban Spjuth. 

 
 

§  3 Godkännande av kallelse 
Kallelsen till årsmötet godkändes. 

 

 

§  4 Fastställande av dagordning 
Förslaget till dagordning fastställdes. 
 

 

§  5 Val av 2 justerare tillika rösträknare 

Anita Turesson  och Åke Nilsson valdes att jämte mötesordföranden justera protokollet. 

 

 

§  6 Verksamhetsberättelse 

Verksamhetsberättelsen för 2018 enligt bilaga 1 föredrogs, godkändes och lades till ./1 

handlingarna 
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§  7 Resultat- och balansräkning 
Mötesordföranden föredrog 2018 års resultat- och balansräkning enligt bilaga 2  ./2 

föredrogs, godkändes och lades till handlingarna. 

 

 

§  8 Revisorernas berättelse 

Gulli Lund föredrog revisorernas berättelse enligt bilaga 3.   ./3 

 

 

§  9 Beslut om resultat- och balansräkningen för 2018 

Beslöts att med beaktande av revisorernas tillstyrkan godkänna resultat- och balansräkningen. 

 

 

§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
Beslöts att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattat. 

 

 

§ 11 Beslut om arvoden 

Beslöts att bevilja arvoden för år 2019 med 999 kr. till vardera ordföranden, sekreteraren, 

kassören, medlemsregisteransvarig och hemsidesansvarig. 

 

 

§ 12 Behandling av motioner 
Inga motioner hade inkommit. 

 

 

§ 13 Behandling av förslag från styrelsen 

Propositionen enligt bilaga 4 avser grundregler för förmåner till hedersmedlemmar,  ./4 

samt för minnesgåvor och uppvaktningar. 

Beslöts att godkänna styrelsens förslag till grundregler. 

 

Styrelsen föreslår att Ingvar Fransson skall tilldelas hedersmedlemsskap för många års 

förtjänstfulla insatser inom SPF Västra Torsås. 

Beslöts att utse Ingvar Fransson som hedersmedlem enligt styrelsens förslag. 

Ingvar tilldelades diplom, minnesgåva och blommor. 

 

 

§ 14 Beslut om budget och verksamhetsplan för 2019 
Beslöts att fastställa styrelsens förslag till budget och verksamhetsplan enligt bilaga 5. ./5 

 

 

§ 15 Fastställande av årsprogram för 2019 

Beslöts att fastställa det årsprogram 2019 som utgavs i december 2018. 
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§ 16 Beslut om medlemsavgift för 2020 
Beslöts att medlemsavgiften för år 2020 skall vara totalt 230 kr. varav till förbundet 160 kr., 

distriktet 40 kr, och föreningen 30 kr. 

 

 

§ 17 Beslut om antalet styrelseledamöter 
Beslöts att styrelsen skall bestå av ordförande samt 7 ledamöter utan ersättare. 

 

 

§ 18 Val av ordförande 
Mona Asp omvaldes som ordförande för ett år. 

 

 

§ 19 Val av övriga styrelsemedlemmar 
Från styrelsen 2018 avgår Siv Krona.  

Pia Söderström, Britt Johansson och Urban Spjuth har ytterligare 1 år kvar av sina mandattider. 

 

Valberedningens förslag: 

Omval (1 år): Gunilla Spjuth och Sven-Erik Eriksson. 

Omval (2 år): Asta Munter-Fransson. 

Nyval (2 år):  Ingrid Lövgren. 

Beslöts att välja styrelsemedlemmarna enligt valberedningens förslag. 

 

 

§ 20 Val av 2 revisorer och 1 ersättare 

Beslöts att omvälja Wiveka Ek och Gulli Lund som revisorer samt Mikael Berggren som 

ersättare. 

 

 

§ 21 Val av 2 ombud och 1 ersättare till SPF Kronbergsdistriktets årsstämma 
Beslöts att välja Mona Asp och Pia Söderström som ombud samt Britt Johansson som  

ersättare. 

 

 

§ 22 Val av ledamot och ersättare i kommunala pensionärsrådet (KPR) 
Beslöts att välja Urban Spjuth som ledamot och Ingrid Lövgren som ersättare. 

 

 

§ 23 Val av ledamot och ersättare i Västra Torsås Sockenråd 

Beslöts att välja Urban Spjuth som ledamot och Asta Munter-Fransson som ersättare. 

 

 

§ 24 Val till danskommittén 
Beslöts att omvälja: 

Mona Asp (sammankallande), Margaretha Berggren, Mikael Berggren, Gunvor Elowson, 

Asta Munter-Fransson, Britt Johansson, Janne Karlsson, Irma Petersson, Kent Asp, Sven 

Johansson och Nils-Erik Ekman. 
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§ 25 Val av 3 valberedare (ingen ersättare) 

Beslöts att omvälja (1 år) Margareta Berggren (sammankallande) och Nils-Erik Ekman samt  

nyvälja (2 år) Willy Söderström. 

 

 

§ 26 Rapporter från styrelsen 
Urban Spjuth informerade om att Alvesta kommun, som enda kommun i Kronobergs län, 

i sina bestämmelser utesluter föreningsbidrag till pensionärsföreningar. Därför avser 

kommunens pensionärsorganisationer i en gemensam skrivelse försöka få kommunen att 

ändra sina bestämmelser. 

 

 

§ 27 Avtackningar avgående styrelsemedlemmar m.m. 
Siv Krona och Anita Ståhl avtackades med blommor efter avslutat arbete som styrelseledamot 

respektive som valberedare. 

Bengt Qvistgaard framförde medlemmarnas tack till styrelsen och alla funktionärer för 

deras fina arbetsinsatser under 2018. 

 

 

§ 28 Årsmötet avslutas 
Mötesordföranden avslutade mötesförhandlingarna och förärades en blomsterbukett som tack 

för genomförandet. 

 

 
 

Vid protokollet   Justering 

 

 

Urban Spjuth   Bengt Qvistgaard 
Urban Spjuth, mötessekreterare  Bengt Qvistgaard, mötesordförande 

 

    Anita Turesson 
    Anita Turesson 

 

    Åke Nilsson 
    Åke Nilsson 

 

 

 

 

 

 

Efter årsmötesförhandlingarna serverades kaffe och smörgåstårta till de närvarande. 

 

 


