
 FÅRÖ

Protokoll fört vid årsstämma i SPF Seniorerna Fårö 2017-02-13

Plats: Fårö Församlingshem
Närvarande: 29 medlemmar, se separat närvarolista

§ 1. Årsmötet öppnas
Ordförande Eva Johansson hälsade alla hjärtligt välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 
Eva beklagade att det varit svårt att få igång vår hemsida p.g.a. att förbundet installerat nytt 
medlemssystem vilket inte börjat fungera fullt ut förrän nu. 

§ 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Yngve Ohlsson valdes att leda årsmötesförhandlingarna och till årsmötessekreterare
valdes Siv Söderdahl
.
§ 3. Val av två justeringsmän samt två rösträknare
Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Åke Didriksson och Sören Söderstrand.

§ 4. Godkännande av kallelsen
Kallelse till årsmötet fanns med i utskicket till jul och har funnits att läsa på föreningens 
hemsida fr.o.m. ve 6. De närvarande godkände årsmötets utlysande.

§ 5. Fastställande av dagordning
Den föreslagna dagordningen fastställdes med ändring i punkt 11. Står verksamhetsåret 2016 
ska vara 2017. I pkt 21 övriga frågor görs tillägg med styrelsens information.
  
§ 6. Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen för år 2016 lästes upp av ordföranden Eva Johansson.
Verksamhetsberättelsen godkändes och lades därefter till handlingarna.

§ 7. Årsredovisning och revisionsberättelse
Kassören presenterade balans- och resultaträkningen varefter revisor Stig Norrby läste upp 
revisionsberättelsen och föreslog ansvarsfrihet för styrelsen för år 2016
.
§ 8. Beslut om resultat- och balansräkning
Resultat-och balansräkningen godkändes.

§ 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
De närvarande beviljade styrelsen ansvarsfrihet för år 2016
.
§ 10. Eventuella ersättningar till styrelse och revisorer
Vad beträffar eventuella ersättningar till styrelse och revisorer beslöts att nuvarande 
resekostnadsersättning (Se beslut 2016) med 1 500 kr till styrelsen kvarstår. I övrigt inga 
ersättningar. 
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§ 11. Förslag från distriktet, förbundet och föreningens styrelse
Inga förslag fanns att föredra. 

§ 12. Beslut om budget och plan för verksamhetsåret 2017
Kassörens budgetförslag för 2017 godkändes.
Eva Johansson föredrog styrelsens förslag till mötes- och aktivitetsplan för 2017.

§ 13. Beslut om årsavgift för 2018
Beslöts att årsavgiften 2018 förblir oförändrad således 250 kr för medlem och vän medlem 
100 kr. 

§ 14. Beslut om antal styrelseledamöter.
Mötet beslöt att styrelseledamöterna skall vara 7 st.
.
§ 15. Val av styrelseledamöter
a) Valberedningen föreslog nyval av Eva Johansson som ordförande på 1 år.
b) Valberedningen föreslog som ledamöter på 2 år omval av Hans Engström, Laila Persson, 
och Anita Wennergren.
c) Valberedningen föreslog som fyllnadsval Margareta Persson på 1 år efter Yngve Ohlsson 
som tidigare avgått.
Stämman valde styrelse enligt valberedningens förslag.

§ 16. Val av revisorer
Som ordinarie revisor på 2 år omvaldes Åke Didriksson. Stig Norrby kvarstår.
Som ersättare på 1 år omvaldes Björn Jonsson.

§ 17. Val av 4 ombud och 1 ersättare till distriktsstämman
Som ombud (Självskriven) Eva Johansson, valdes följande Laila Persson, Siv Söderdahl och 
Hans Engström. Som ersättare valdes Margareta Persson.

§ 18. Val av 2 ledamöter till Ann-Marie Werkelins stipendiefond
Som ledamöter valdes Britt Ohlsson och Lilleba Bolthzius.

§ 19. Beslut om antal ledamöter i valberedningen
Beslöts att valberedningen skall bestå av 3 ledamöter
.
§ 20. Val av valberedning
Som valberedning valde stämman Roland Dyrke tillika sammankallande, Aina Hjärne och 
Sören Söderstrand.
 
§ 21. Övriga frågor

- Yngve Ohlsson meddelande att i fortsättningen blir det inget mer Boule spel på deras 
bana. Stigen ska göras iordning och banan tas bort.

- Eva sade att det ska finnas en motion upptagande reseersättning i samband med 
sjukdom. Yngve sade att det är en privatperson som har lämnat in denna motion. Efter 
att distriktsordförande Britt Ohlsson undersökt var denna motion finns har svaret blivit
att ingen vet och ingen har sett någon sådan.
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Eva informerade om kommande programpunkter under vår- och sommarhalvåret:
- Studiebesök på Whiskyfabriken i Roma. Kostnad 50/person. Efteråt äter vi en 

gemensam måltid.
-  Utflykt till Ryssnäs där vi blir guidade av Osborne Nyström. Han har också lovat att 

musicera. 
- Vi grillar lamm och dansar vid Bondans. Lokalen bokas och som musiker anlitar vi 

Ove Björkander
- Fråga Tomas Lindholm och Vallerieann Placier om de kan komma till oss och berätta 

något om sitt företag och kanske även lite kort om sig själva.
-  Berit Lagerlöf lär oss livräddning på docka.
- Undersöker om vi kan göra en utflykt till Bungeör 

Daag Pedersen sade att kören deltagit i en ukulele tävling på fastlandet. Tanken var att de 
skulle komma i Guiness rekordbok. Tyvärr blev det ett hiskeligt oväder vilket förstörde det 
hela. Aina Hjärne sade att de trots eländet fått ett Diplom från Guiness där de säger att 
rekordet sattes i regnandet.

§ 22. Mötet avslutas
Yngve Ohlsson förklarade mötet avslutat och tackade de närvarande medlemmarna för visat 
intresse.

Efter mötet välkomnade ordförande Eva Johansson dagens föreläsare från Handelsbanken i 
Fårösund: Britt Nordström och Anna Ekström.
Vi fick lyssna till ett mycket nyttigt och lärorikt föredrag om bankens historia, kontanter såväl
insättningar som uttag och regler vid uttag i samband med sjukdom och dödsfall.
Därefter bjöd föreningen de närvarande på smörgåstårta och kaffe.

Fårö dag som ovan

Siv Söderdahl Yngve Ohlsson
Mötessekreterare Mötesordförande

Justeras:

Åke Didriksson Sören Söderstrand
.

Protokollet har godkänts och undertecknats av valda justeringsmän 2017-03-09
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