
Protokoll fört vid årsmöte med SPF Seniorerna Wisborg 2018-02-08 i Visborgskyrkans 

samlingssal. 
 

Närvarande 38 medlemmar. 

 

& 1 Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

       Parentation hölls över de medlemmar som avlidit under 2017. Sven Bäckstäde, Bertil Thorberg, 

       Doris Pettersson, William Lindblad, Maj-Lis Davidsson- Brunnkvist. 

       Ljus tändes för var och en och första versen på Härlig är jorden sjöngs. 

 

& 2 Till funktionärer för mötet valdes : 

       Ordförande: Lars Klintstad 

       Sekreterare: Gunnel Pettersson 

       Justerare/rösträknare: Gerd Körkander, Görel Johansson. 

       Pressreferent: Gunnel Pettersson 

 

& 3 Mötet förklarades i laga ordning utlyst. 

 

& 4 Föredragningslistan fastställdes. 

 

& 5 Verksamhetsberättelsen för 2017 gicks igenom och godkändes. 

       Balans- Resultaträkning gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna likaså 
       revisionsberättelsen. 

 

& 6 Styrelsen beviljades den föreslagna ansvarsfriheten. 

 

& 7 Beslöts att styrelsearvodet blir oförändrat 5000 kronor att fördela inom sig. 

       Reseersättning 18.50/mil. 

 

& 8 Den presenterade verksamhetsplanen samt budget för 2018 godkändes. 

 

& 9 Förbundet har meddelat att årsavgiften för 2019 kommer att höjas. Alltså 250 kr istället för 

       nuvarande 220 kr kommer vi att få betala. 
 

& 10 Fastställdes att antalet ledamöter i styrelsen blir oförändrat 7 st. 

 

& 11 Till ordförande för 2018 valdes Inga-Britt Gustafsson 1 år. 

 

& 12 Till ledamöter valdes : 

         Gunnel Pettersson            2 år omval 

         Anita Axelsson                 2 år omval 

         Maud Hägerstrand            2 år nyval 

         Kvarstår i styrelsen ( 1 år kvar ) : 

         Agneta Johansson 

         Lisbeth Hansson 

         Birgit Stengård 

 

& 13 Till revisorer valdes Mona Bergström och Iris Ronqvist. Omval 1 år 
         Suppleant Eva Lönngren. Omval 1 år. 
 

& 14 Ombud till Distriktsårsmötet beslöts att styrelsen utser. Vi har rätt att skicka 4 från vår 

          förening. 



& 15 Till funktionärer valdes följande på 1 år 
 

         Studieansvarig                             Henry Sundgren omval 
         Friskvårds/hörselvårdsansvarig   Gunvor Sundgren omval 
         Trafikombud                                Bengt Bergman omval 
         Äldreansvarig                               Gunvor Sundgren omval 

         Mötesvärdinnor/värd                    Lilian Pettersson omval 

                                                              Gun-Britt Broman omval 

                                                              Lennart Pettersson nyval 

         Resekommitte                              Gunnel Pettersson, Lennart Pettersson, Gerd Körkander 

         Hemsidesansvarig                        Lars Klintstad 

 

         Kontaktpersoner  i Aktivitetsgrupperna valda på 1 år 

         Motionsdans                    Gunnel Pettersson omval Lucia Bäckstäde omval 

         Boule                               Gerd Larsson omval Rolf Johansson nyval 

         Målar/pysselgrupp           Gunnel Larsson omval Ann-Marie Bonnevier omval 

         Stavgång Söder                Birgitta Annas-Andreasson omval Lisbeth Hansson omval 

         Stavgång Norr                 Gunvor Sundgren omval 

         Gymnastik                       Lillemor Bendelin omval, Barbro Håkansson omval 

         Kortspel/bräus                 Ulla-Britha Berglund nyval, Gunnel Bengtsson nyval 

         Sygrupp                           Lisbeth Hansson omval, Birgitta Annas-Andreasson omval 

 

& 16 Valberedning valda på 1 år 

         Barbro Håkansson omval, Gerd Larsson omval, Det tredje personnamnet fick lämnas öppet. 

         Två förslag kom upp. 1. lämna det till styrelsen  att jobba vidare med 2. välja på dagens möte . 

         Beslöts att lämna frågan till styrelsen. 

 

& 17 Ordföranden meddelade att brev anlänt från Visborgskyrkan där det påtalades att vi inte har 

          rätt att ha våra bilar parkerade när vi som t.ex. vid bussresan till revyn tar upp platserna 

          ett antal timmar. De blir då ett hinder för deras besökare. 

          Vi uppmanades att fundera på alternativa lösningar. 

 

& 18  Ordföranden avslutade det formella mötet då inga övriga frågor anmäldes. 

 

Erik L. stod för dagens underhållning med sång och musik. Medhavda sånghäften delades ut och 

sånger önskades flitigt. Allsången omspände allt ifrån ”Leende guldbruna ögon” till ”O,store Gud” 

Dagens kaffekommitte gymnastikgruppen serverade goda smörgåsar och styrelsen hade bakat tårtor, 

vilket blivit tradition på våra årsmöten. 

Lotterier såldes och vinster fördelades. 

Månadslotteriet vanns av Gerd Larsson. 

Aina Gabrielsson som avgick ur styrelsen avtackades med en blombukett. 

Vi avslutade som vanligt med ”Nu går sista visan”. 

 

 

 

Dag som ovan 

 

 

Gunnel Pettersson                                     Gerd Körkander                     Görel Johansson 

sekreterare                                                 justerare                                  justerare 

 

 



         

 

 

 

 


