
SPF Seniorerna Veinge-Tjärby
Protokoll
fört vid årsmöte måndagen den 12 februari 2018 kl. 14.00 på Solhemmet i Veinge, 70 medlemmar 
deltar.

§ 1/18
Inledning och parentation
Ordförande Anita Ingvarson hälsar välkommen och inleder med parentation över medlemmar som 
avlidit under året. Ljus tänds och Lennart Persson framför pianomusik.

§ 2/18
Återblick på det gångna året
Återblick över aktiviteter presenteras till bilder från arkivet. En diger lista med bl.a. caféträffar, 
temadag, dam- och herresor, allsång, resa till Gotland, Turan, motionsdans, fester och julbord. 

§ 3/18
Årsmötet öppnas
Ordförande Anita Ingvarson förklarar årsmötesförhandlingarna öppnade.

§ 4/18
Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande föreslås ordinarie Anita Ingvarson och till sekreterare föreslås ordinarie Ulla Nilsson
och dessa väljs.

§ 5/18
Val av justerare, tillika rösträknare
Till justerare, tillika rösträknare, väljs Birgitta Svensson och Bertil Eriksson.

§ 6/18
Godkännande av kallelse
Personlig kallelse har utsänts och årsmötet har dessutom utannonserats på hemsidan, i Laholms 
Tidning den 25 januari och Hallandsposten den 26 jan. Kallelsen godkänns.

§ 7/18
Fastställande av dagordning
Det i kallelsen utsända förslaget till dagordning godkännes.

§ 8/18
Styrelse- och revisionsberättelse
Styrelsens revisionsberättelse godkännes och läggs till handlingarna. Revisionsberättelsen uppläses 
av Gert Bengtsson med tillstyrkan om ansvarsfrihet för styrelsen och läggs till handlingarna.

§ 9/18
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beviljar, i likhet med revisorerna, styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

§ 10/18
Arvode för styrelse, revisorer och kommittéer
Arvode för styrelse och revisorer beslutas enligt förslag vara oförändrat, kr 3.000 att fördela.



§ 11/18
Fastställande av verksamhetsplan
Verksamhetsplan för 2018 fastställes enligt förslag.

§ 12/18
Årsavgift
Årsavgift för 2018 fastställs till kr 200 enligt beslut vid föregående årsmöte. Årsavgift för 2019 
fastställs till kr 230 då höjning på kr 30 skall betalas till förbundet. 

 § 13/18
Fastställande av antal ledamöter och ersättare
Antal styrelseledamöter beslutas vara ordförande plus 6 ledamöter.

§ 14/18
Val
Till ordförande för ett år väljs Anita Ingvarson.
Kvarstående i styrelsen Christer Henriksson, Inger Johansson och Majlis Kjellson.
Omval i styrelsen Bert-Inge Bertilsson, Ulla Nilsson och Mona Persson på två år. 
Till revisorer omväljs Gert  Bengtsson och Jens Bjerregaard samt Ingemar Nilsson som ersättare på 
ett år.
Till ombud för distriktsstämman väljs ordförande och kassör med Ulla Nilsson som ersättare.
Till ombud för KPR väljs Mona Persson med Christina Ullman som ersättare.
Till ombud inom samrådsgruppen väljs ordförande och kassör med ersättare som väljs av styrelsen. 
Till valberedning väljs Kerstin O Petersson och Ingvar Arvidsson på ett år med Kerstin O Petersson 
som sammankallande.
Till studieledare väljs Lennart Persson.
Till trafikombud väljs Torsten Martinsson. 
Till försäkringsombud väljs Marianne Martinsson. 
Till bouleansvariga väljs Per Gunnar Andersson och Nils Jansson.

§ 15/18
Motioner
Inget att behandla.

§ 16/18
Rapporter
Mona rapporterar från KPR om bl.a. ny färdtjänst, kommunens tillväxt, samarbete med kommunen 
om boendeplanering och brandsäkerhet, utvärdering av stadskärnans utveckling och 
ambulanssjukvården.

§ 17/18
Övriga frågor
Resa till Danmark & Tyskland anordnas 24 – 27 juni tillsammans med Veinge 
Hembygdsförening. Lennart Persson informerar om resan. Första anmälningsdag är 16 februari från
kl. 9 till Sven på tel. 18510. Annons har varit införd i HP.
Samrådsgruppen ordnar resa 19 och 20 maj till Hasses Loge i Frillesås. Kr 500,- inkl. fika. 
Anmälningar mottages av Sven-Arne Svensson, Torsten Filipsson och Sven Pettersson. 
Annonsering i LT 22 feb. Och i HP 23 feb.
Medlemsantalet är för närvarande 241 personer.
Central uppbörd kan bli aktuell eftersom det nya datasystemet och instruktionerna  i huvudsak är 
gjorda för detta. Fastställes att så får ske om detta är nödvändigt. 
Program 2018 Berit Johannesson har gjort ett fint arrangemang som pryder programmet.



Oseriöst erbjudande varnar Lennart Bertilsson för. En person ringer runt och vill boka tid för 
rengöring av fläkt m.m. till priser från kr 500 till kr 3.000. Om besöket bokas av sker ändå 
debitering med kr 500. Kontroll har gjorts med kommunen och de har inget med det hela att göra.

§ 18/18
Avslutning
Ordföranden tackar mötesdeltagarna för visat intresse och förklarar mötet avslutat. 

Efter mötet serveras kaffe med goda semlor bakade av Christer Johannesson. Murdocks bjuder på 
trevlig blandad underhållning och därefter blir det lotteridragning med fina vinster.

…..................................................................... …........................................................................
Anita Ingvarson ordförande Ulla Nilsson sekreterare

…..................................................................... …........................................................................
Birgitta Svensson justerare Bertil Eriksson justerare

 


