
SPF Seniorerna Veinge-Tjärby 

Protokoll 

fört vid årsmöte måndagen den 10 februari 2020 kl. 14 på Solhemmet i Veinge, 93 medlemmar deltar. 

 

 

§ 1/20 

Inledning och parentation 

Ordförande Christer Henriksson hälsar välkommen och inleder med parentation över medlemmar som avlidit 

under året. Ljus tänds och Lennart Persson framför pianomusik. 

 

§ 2/20 

Återblick av det gångna året 

Återblick över aktiviteter presenteras till bilder från arkivet. En diger lista med bland annat caféträffar, 

temadag, dam- och herresor, resa till Tyskland tillsammans med Veinge Hembygdsförening, Tura, motionsdans, 

fest och julbord. 

 

§ 3/20 

Årsmötet öppnas 

Ordförande Christer Henriksson förklarar årsmötesförhandlingarna öppnade. 

 

§ 4/20  

Val av ordförande och sekreterare för mötet 

Till ordförande för mötet föreslås ordinarie Christer Henriksson och till sekreterare ordinarie Ulla Nilsson och 

dessa väljs. 

 

§ 5/20 

Val av justerare, tillika rösträknare 

Till justerare, tillika rösträknare, väljs Ann-Kristin och Per-Gunnar Andersson. 

 

§ 6/20 

Godkännande av kallelse 

Personlig kallelse har utsänts och årsmötet har dessutom utannonserats på hemsidan samt i Hallandsposten 

den 17 januari. 

 

§ 7/20  

Fastställande av dagordning 

Det i kallelsen utsända förslaget till dagordning godkännes. 



 

§ 8/20 

Verksamhetsberättelse och revisionsberättelse 

Styrelsens verksamhetsberättelse godkännes och läggs till handlingarna. Revisionsberättelsen uppläses av Gert 

Bengtsson med tillstyrkan om ansvarsfrihet för styrelsen.  

 

§ 9/20 

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Mötet beviljar, i likhet med revisorerna, styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. 

 

§ 10/20 

Arvode för styrelse, revisorer och kommittéer 

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

 

§ 11/20 

Fastställande av verksamhetsplan 

Verksamhetsplan för år 2020 fastställes enligt förslag. 

 

§ 12/20 

Årsavgift 

Årsavgift för år 2020 fastställs till oförändrat kr 230, central uppbörd gäller som tidigare.  

 

§ 13/20 

Fastställande av antal ledamöter och ersättare 

Antal styrelseledamöter beslutas vara ordförande plus 6 ledamöter. 

 

§ 14/20 

Val 

Till ordförande för ett år väljs Christer Henriksson. 

Kvarstående i styrelsen Majlis Kjellson, Torsten Martinsson och Gun Pehrsson. 

Omval i styrelsen för två år Bert-Inge Bertilsson och Ulla Nilsson.  

Ny i styrelsen för två år Gun-Lis Johansson. Anita Ingvarson har avböjt omval. 

Till revisorer omväljs Gert Bengtsson och Jens Bjerregaard på ett år med Ingemar Nilsson som ersättare.  

Till ombud för distriktsstämman väljs ordförande, kassör och sekreterare. Ytterligare en person väljs av 

styrelsen. 

Till ombud för KPR väljs Christina Ullman med Marianne Martinsson som ersättare.  



Till ombud för samrådsgruppen väljs ordförande och kassör. 

Till valberedning väljs Ingvar Arvidsson och Ing-Lis Henriksson på ett år med Ingvar Arvidsson som 

sammankallande. 

Till bouleansvariga väljs Per-Gunnar Andersson och Nils Jansson. 

Till festansvarig väljs Majlis Kjellson. 

Till festkommitté väljs Majlis Kjellson, Gun Pehrsson och Inga Andersson. 

Till folkhälsoansvarig väljs Ing-Lis Henriksson. 

Till försäkringsansvarig väljs Marianne Martinsson. 

Till golfansvarig väljs Clas-Uno Nilsson. 

Till hemsidesansvarig väljs Lennart Persson. 

Till hörselansvarig väljs Sven Pettersson med Helge Holm som ersättare. 

Till lotteriansvarig väljs Ing-Lis Henriksson. 

Till medlemsansvarig väljs Bert-Inge Bertilsson. 

Till motionsdansansvarig väljs Christer Henriksson. 

Till resekommitté väljs Bert-Inge Bertilsson, Torsten Martinsson och Lennart Persson. 

Till studieansvarig väljs Maja de Leoni. 

Till trafikansvarig väljs Torsten Martinsson. 

 

§ 15/20 

Motioner 

Inget att behandla. 

 

§ 16/20 

Rapporter 

Christina Ullman rapporterar från KPR: Ledningsutskottet i kommunen har remitterat ett förslag till reglemente 

för kommunala pensionärsrådet, kommunala funktionsrättsrådet ställd till socialnämnden och kultur- och 

utvecklingsnämnden. KPR och funktionsrättsrådet skall yttra sig före 31 mars. 

 

§ 17/20 

Övriga frågor 

Medlemsantalet är nu 242 st. 

Bert-Inge Bertilsson informerar om den ekonomiska situationen – ekonomin är under kontroll och 

förhållandevis god. 

Reseinformation: 

Torsten Martinsson informerar om 1-dagsresan 6 maj till Torpa Buss- & Teknikmuseum, Begravningsmuseum 

och Älgparken i Markaryd. 

Lennart Persson informerar om 3-dagarsresan 22 – 24 juni till Bohuslän tillsammans med Veinge 

Hembygdsförening. 



Christer Henriksson informerar om temalunchen 23 mars i Lagagården. Temalunchen gäller resa till Ungern 

under hösten tillsammans med föreningarna i samrådsgruppen.  

Torsten Martinsson informerar om resan till Mamma Mia i Göteborg under hösten. 

Berit Johannesson informerar om kreativt skapande 12/3, 25/3 och 15/4, anmälan till Maja de Leoni. 

Maja de Leoni och Ulla Nilsson informerar om vegetarisk matlagning, måndagsgrupp 24/2, 9/3 och 30/3, 

torsdagsgrupp 20/2, 5/3 och 19/3. Anmälan till Maja de Leoni.  

Lena Ögren tackas för vänligheten att tillhandahålla årets programbild. 

  

§ 18/20 

Avslutning 

Styrelseledamoten Anita Ingvarsson avtackas med blommor för allt arbete hon lagt ner i föreningen.  

Ordförande Christer Henriksson tackar mötesdeltagarna för visat intresse och förklarar mötet avslutat. 

 

Efter mötet serveras kaffe med goda semlor bakade av Christer och Berit Johannesson.  

Christer Warringer bjuder på trevlig underhållning. Han har vänligheten att med kort varsel ersätta systrarna 

Schough som blivit sjuka.  

Dragning i lotteriet sker därefter och många medlemmar lämnar mötet med fina vinster. 

 

 

....................................................................................................................................................... 

Christer Henriksson ordförande  Ulla Nilsson sekreterare 

 

............................................................................................................................................................... 

Ann-Kristin Andersson justerare  Per-Gunnar Andersson justerare 

      

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 


