
Protokoll från SPF Seniorerna  Storsudrets ÅRSMÖTE fredag 27 januari 2017 i Vamlingbo 

bygdegård. 

Närvarande 20  medlemmar  

 
§ 1  Vice ordföranden Margrethe Bernsen öppnade  årsmötet med att hälsa alla välkomna. 

 

§ 2  Till årsmötets ordf. valdes Margrethe Bernsen 

       Till sekr. valdes Nils-Henrik Karlsson 

       Att jämte ordföraren justera årsmötesprotokollet valdes Mats Björck   

       Till pressreferent valdes Nils-Henrik Karlsson 

 

§ 3  Mötet förklarades behörigen utlyst. (3 ggr i tidningarna) 

 

§ 4  Dagordningen fastställdes 

 

§ 5 a. Verksamhetsberättelsen för år 2016 upplästes och godkändes. 

 

      b. Balans och resultatsräkning, upplästes och godkändes. 

          I kassa 171:00, i bank 8615:00. Årets förlust 2052:00  

 

      c. Revisionsberättelse upplästes och godkändes. 

 

§ 6  Styrelsen beviljades ansvarsfrihet 

 

§ 7  Ersättning för resor i föreningens tjänst ska fortsatt vara lika med statlig skattefri ersättning, 

       d.v.s.  = 18:50 / mil 

 

§ 8  Beslöts att medlemsavgiften skall fortsatt vara 200:- för helår 2018 

 

§ 9  Verksamhetsplan  för 2017 upplästes och godkändes         

 

§10  Beslöts att antalet styrelseledamöter ska  fortsatt vara 5 ordinarie, inkl. ordf., och 2 ersättare,  

 

§11  Årsmötet valde som ordförande för 2017 Margrethe Bernsen 

 

§12 .Till ordinarie ledamöter i Styrelsen förutom ordföranden, omvaldes Ingrid Karlsson,  

        Nils-Henrik Karlsson, Vanja Larsson och  Lars-Erik Karlsson 

        Till ersättare i styrelsen omvaldes  Elsa Rönn och Elsie Sjöberg. 

        Styrelsen konstituerar sig efter årsmötets avslutande. 

 

§13  Till revisorer valdes  Sonja Wahlby och Holger Swahn, 

         den senare sammankallande, och till revisorsersättare Margit Stengård 

 

§14  Till ombud att delta vid distriktes årsstämma tillsammans med ordf. 

         valdes Nils-Henrik Karlsson 

 

§15  Till studieansvarig valdes Margrethe Bernsen 

        Till Trafikinformatör valdes Nils-Henrik Karlsson 

        Till friskvårdsinformatör valdes Ingrid Karlsson 

        Till Syn och hörselvårdsinformatör omvaldes Holger Swahn 

        Till Rekryteringsansvarig valdes Elsa Rönn samt styrelsen och medlemmarna. 

        Till Kontaktperson för äldreomsorgen valdes Siri Rynander 

        Till ombud vid Vuxenskolans årsstämma valdes Margrethe Bernsen 

        Till Läkemedelsinformatör valdes Siri Rynander 

 



 

 

§16  Till valberedning valdes Sonja Wahlby och Eva Munkhammar, den senare sammankallande,   

        ersättare i valberedningen Ulla  Larsson 

 

§17  Inga inkomna ärende/motioner förelåg 

 

§18  Inga vid årsmötet väckta förslag förelåg 

 

§19 Övrigt:  

        Mötet beslöt att höja kaffepriset till 30 kr samt ändra lottpriset  till ”två för en tia” 

 

        Nästa månadsmöte, enligt verksamhetsplan, den 24 februari kl.1330 i  Vamlingbo bygdegård.    

        Hamra  står för värdskapet. 

 

 

§20  Avgående Ordföraren Vanja Larsson avtackades med blommor av nyvalde ordföraren  

        Margrethe Bernsen  som  också överlämnade en blomma till kassören Lars-Erik Karlsson,  

        valnämndens ordförande Eva Munkhammar  styrelsemedlemmen Ingrid Karlsson 

        och sekretarius Nils-Henrik Karlsson.  

        Styrelsen överlämnade en blomma till årsmötesordföranden Margrethe Bernsen med tack  

        för ett väl utfört värv.  

 

         

§21  Årsmötesordföranden tackade för visat intresse och avslutade årsmötet varefter en smörgåstårta  

        samt  kaffe och kaka  serverades , och ett lotteri med ett rikligt vinstbord såldes .  

 

       Vamlingbo dag som ovan 

 

       …………………………….                                     

      Nils-Henrik Karlsson. Sekr.             

 

      Justeras 

 

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

             Margrethe Bernsen                                               Mats Björck       
              Ordförande                                                      Justeringsman 

 


