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SPF Seniorerna Knivstaortens årsmöte 2017-02-20 

 

 
 

 

 

Protokoll fört vid SPF Seniorerna Knivstaortens årsmöte  

den 20 februari 2017. 
 

 

 

Plats:  S:ta Birgittakyrkan, Knivsta 

Närvarande:    96 medlemmar 

 

§ 1. Årsmötet öppnas. 

SPF Seniorerna Knivstaortens  ordförande Per Hallgren öppnade mötet med att hälsa 

alla medlemmar välkomna till årsmötet. 

 

§ 2. Parentation. 

Ordföranden Per Hallgren läste upp namnen på de under året bortgångna 

medlemmarna som därefter hedrades med en tyst minut följt av pianostycket               

”Dagen är nära” framfört av Vera Wijk. 

 

§ 3. Val av ordförande för mötet. 

 Till mötesordförande valdes Ingemar Hansson. 

 

§ 4. Val av sekreterare för mötet 

 Till sekreterare för mötet valdes Ulf Broén. 

 

§ 5. Val av två protokolljusterare. 

 Till protokolljusterare valdes Palle Ander och Britt-Mari Olofsson. 

 

§ 6. Fråga om årsmötet behörigen utlysts. 

 Mötet konstaterade att årsmötet var behörigen utlyst. 

 

§ 7. Fastställande av dagordningen. 

Dagordningen fastställdes. 

  

§ 8. Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse. 

Verksamhetsberättelsen som funnits på föreningens hemsida sedan den 10 februari och 

delats ut innan mötet godkändes av årsmötet. 

./ Verksamhetsberättelsen bifogas protokollet. (Bil 1 ). 

 

§ 9. Behandling av revisorernas berättelse. 

./ Bo Eriksson läste upp revisionsberättelsen, vilken bifogas protokollet. (Bil 2) 
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§ 10. Fastställande av resultat- och balansräkning. 

Resultat- och balansräkningen kommenterades av kassören Maj Lis Askebro. Årets 

överskott om 14.941 kronor överföres till 2017 års verksamhet. Det egna kapitalet i 

balansräkningen är därmed 179 443 kronor. Årsmötet fastställde resultat- och 

balansräkningen som därmed lades till handlingarna. 

./ Resultat- och balansräkningen bifogas protokollet. (Bil 3) 

 

§ 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

 Årsmötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen enligt revisorernas förslag. 

 

§ 12. Beslut om budget och verksamhetsplan. 

 Budgeten för 2017 presenterades av kassören Maj Lis Askebro. 

./ Årsmötet fastställde budgeten. (Bil 4)  

 För 2017 har också en verksamhetsplan upprättats. Sten Arnekrans kommenterade.  

./ Verksamhetsplanen fastställdes. (Bil 5) 

 

§ 13. Fastställande av årsavgift för 2018. 

 Styrelsen föreslog oförändrad årsavgift på 250 kronor per medlem för år 2018. 

 Årsmötet fastställde årsavgiften enligt styrelsens förslag. 

 

§ 14. Fastställande av antalet styrelseledamöter.  

Antalet styrelseledamöter fastställdes till sju inklusive styrelsens ordförande , samt en 

suppleant enligt valberedningens förslag. 

 

§ 15.   Val av föreningens ordförande för en tid av ett år. 

 Gerd Persson valdes enhälligt till ny ordförande för en tid  av ett år.  

 

§ 16. Val av styrelseledamöter  

 Val av tre styrelseledamöter för en tid av två år: 

 Gunnar Lindqvist  (Omval) 

            Maj Lis Askebro        -”- 

            Sten Arnekrans      (Nyval)      

            Val av en styrelseledamot för en tid av ett år: 

           Hans Renholm        (Omval)   

 Valda för en tid av två år vid årsmötet 2016 

 Karin Holme 

 Ulf Broén 

 Till suppleant för en tid av 1 år valdes: 

 Birgit Sjövall (nyval) 

            

§ 17. Val av två revisorer och en revisorssuppleant för en tid av ett år. 

 Christer Hoel, sammankallande, (omval) 

 Bo Eriksson (omval) och 

 Christer Frank, ers.(omval) 

 

§ 18. Val av ombud till distriktsårsmötet.  

 Årsmötet uppdrog åt styrelsen att utse distriktsombud. 

 

§ 19. Nominering av ledamöter och ersättare till Kommunala Pensionärsrådet (KPR) 

 Årsmötet uppdrog åt styrelsen att utse ledamöter och ersättare i KPR. 
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§ 20. Val av representant i ”Lyckträffen”.  

Till representant i ”Lyckträffen” valdes Birgit Sjövall. 

 

§ 21. Val av ombud och ersättare i Studieförbundet Vuxenskolan. 

Till ombud i Studieförbundet Vuxenskolan valdes Marianne Phil och Aina Douhan, 

ers. (båda omval). 

 

§ 22. Val av Marknadsansvarig 

 Till marknadsansvarig valdes Sten Arnekrans (nyval).   

 

§ 23. Val av studiekommitté. 

 Till ledamöter i studiekommittén valdes Marianne Pihl, sammankallande, Aina 

Douhan, Sten Arnekrans och Ragnhild Brandt (samtliga omval) 

 

§ 24. Val av Köksgrupp.  

 Till ledamöter i Köksgruppen valdes  

 Birgitta Jansson (sam.kall.) (omval)                     

 Karin Karlsson                       -”-              

 Ulla Svedestig                        -”-      

            Lena Thelander                    (nyval)                            

Ulf Eriksson                           -”-    

Tord Eriksson                         -”-          

            Sonja Bengtsson-Johansson   -”- 

            Birgit Sjövall            (lotteri)  -”-               

            Hans Stigselius             -”-      -”-  

 

§ 25.  Val av program- och resekommitté. 

 Till ledamöter i program- och resekommittén valdes  

            Sten Arnekrans  (sam.kall.) (nyval)  

 Torsten Karlsson                  (omval)       

 Gunnel Renholm                     -”-      

 Palle Ander                             -”- 

 Birgit Sjövall                          -”-  

 

§ 26. Val av hemsideredaktörer  (webbmaster). 

 Till hemsideredaktörer valdes Karin Holme (omval) och Maj Lis Askebro (nyval) 

 

§ 27. Val av friskvårdsombud 

 Till friskvårdsombud valdes Gunilla Sundén och Leif Cederhorn (bägge omval). 

 

§ 28.  Val av trafikombud. 

 Till trafikombud valdes Gunnar Lindqvist (omval). 

 

§ 29. Val av hörselombud och synansvarig. 

Till hörselombud och synansvarig valdes Lars Sundén (omval).  

 

§ 30. Val av bridgeansvarig. 

 Till bridgeansvarig valdes Annika Övernäs (omval). 

 

§ 31. Val av bouleansvarig. 

 Till bouleansvarig valdes Johan Hullberg (omval). 
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§ 32. Val av golfansvarig. 

 Till golfansvarig valdes Inge Corse (omval). 

 

§ 33. Val av valberedning. 

Till valberedning valdes Britt-Mari Olofsson (sam.kall.)  och Gunnar Nilsson, (bägge 

omval) samt Hjördis Fransson (nyval).  

 

§ 34. Behandling av inkomna motioner. 

 Inga motioner har inkommit. 

 

§ 35. Behandling av förslag från förbund, distrikt och styrelse. 

 Inga förslag har inkommit. 

 

§ 36. Årsmötets avslutande. 

Mötets ordförande Ingemar Hansson avslutade mötet med att tacka styrelsen för ett 

gott arbete under det gångna året och såg fram mot att få njuta av sedvanlig semla med 

kaffe. 

 

  

 

Mötessekreterare  Mötesordförande 

 

 

Ulf Broén   Ingemar Hansson 

 

Justeras 

 

 

Palle Ander   Britt-Mari Olofsson 

 

 

 

Efter avslutat årsmöte tackade vår nyvalde ordförande Gerd Persson mötets ordförande 

Ingemar Hansson för ett väl genomfört årsmöte med en blomsterbukett. 

Gerd Persson tackade också Per Hallgren för hans insatser som ordförande under 3 år. 

Köksgruppen fick också var och en en blombukett för deras värdefulla insatser för 

föreningens trivsel under året. Ett speciellt tack fick Lars-Olof och Malin Bodin som under 

många år ordnat lotterier på våra månadsmöten, samt Kerstin Fritzon, Ulla Tibell och Birgitta 

Ander som under flera år arbetat i köket och sett till att vi fått en god förtäring på 

månadsmötena. 

Blommor fick också Vera Wijk fick för sitt pianospel vid parentationen. 

Till semlan och kaffet underhöll Knivsta-Sune och berättade om Olle Adolphson och sjöng 

hans sånger till ackompanjemang av eget gitarrspel.  

  


