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Protokoll från SPF Seniorerna Vreta klosters ÅRSMÖTE 2017-02-22 
 
Plats: Restaurang Tre Bröder Ljungsbro 
Tid: 15.30 – 16.15 
 
§ 1 
Mötets öppnande 
Ordförande Christer Vindeby öppnade årsmötet och hälsade alla närvarande medlemmar 
välkomna. 
 
§ 2 
Parentation 
Minnet av medlemmar som avlidit under verksamhetsåret 2016 hedrades med ett tänt ljus 
och en tyst minut. Därefter framförde Per-Olof Ståhl, Göran Ring och Stig Lindström 
Larghetto ur Divertimento nr 2 för tre klarinetter av Wolfgang Amadeus Mozart. 
 
§ 3 
Frågan om mötet är behörigen utlyst 
Kallelse till årsmötet fanns i Linköpingskretsens programblad för våren 2016. Distribution 
utfördes under första veckan i januari 2017. Mötet befanns behörigen utlyst. 
 
§ 4 
Fastställande av dagordning 
Den föreslagna dagordningen fastställdes. 
 
§ 5 
Val av mötesfunktionärer 
Christer Vindeby valdes att leda årsmötesförhandlingarna. 
Wivi-Anne Tjäder valdes till sekreterare. 
Per-Olof Ståhl och Lena Vindeby valdes till protokolljusterare och tillika rösträknare. 
 
§ 6 
Verksamhetsberättelse för 2017 
Verksamhetsberättelsen för 2016 har publicerats på webben. En innehållspresentation 
framfördes av Wivi-Anne Tjäder. Verksamhetsberättelsen godkändes. 
 
§ 7 
Ekonomisk redovisning 
Den ekonomiska redovisningen har publicerats på webben. Ingrid Hast visade bilder och 
gjorde också en muntlig redogörelse av resultaträkning, balansräkning och aktiviteter. 
Per-Olof Ståhl lämnade förslag på hur kapital kan placeras för att ge ränteavkastning, men 
ändå vara säkra placeringar. Förslaget mottogs och styrelsen ska ta upp frågan till 
behandling. 
Årsmötet beslutade godkänna den ekonomiska redovisningen. 
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§ 8 
Revisorernas berättelse 
Revisor Stig Lindström tillstyrkte att årsmötet fastställer resultat- och balansräkningar samt 
att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Årsmöte godkände. 
Stig Lindström tackade även styrelsen för väl genomfört arbete under 2016. 
§ 9 
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen, 2016 års förvaltning 
Årsmötet beviljade styrelsen full ansvarsfrihet för 2016 års förvaltning. 
 
§ 10 
Medlemsavgifter för 2018 
Årsmötet beslutade att ingen förändring ska ske avseende medlemsavgifter för 2018. 
 
§ 11 
Ersättning till styrelse och revisorer 
Årsmötet samtyckte till att någon ersättning inte ska betalas till styrelsen, revisorer eller 
funktionärer helt i enlighet med tidigare år. Utlägg för kostnader ska godkännas av 
ordföranden. 
 
§ 12 
Behandling av motioner 
Inga motioner har inkommit. Ordförande Christer Vindeby uppmanade årsmötet att 
inkomma med önskemål och synpunkter samt att inlämna motioner för att stötta styrelsen i 
dess arbete. 
 
§ 13 
Behandling av förslag från förbundet, distriktet eller föreningens styrelse 
Föreningens styrelse tog upp frågan om prioritering avseende deltagande i av föreningen 
anordnade resor. Två förslag framfördes som årsmötet röstade om. 
Förslag nr 1: 
I första hand är föreningens resor avsedda för de egna medlemmarna, men efter 
anmälningstidens slut och om det finns platser över erbjuds dessa till övriga medlemmar i 
föreningar inom Linköpingskretsen. 
Förslag nr 2: 
Först till kvarn – vilket innebär att alla medlemmar inom Linköpingskretsen kan anmäla sig 
direkt till resor hos SPF Seniorerna Vreta kloster. Det kan i sin tur innebära att föreningens 
medlemmar inte får plats till de av föreningen arrangerade resorna. 
 
Årsmötet valde enhälligt alternativ nr 1, varvid ärendepunkten även förklarades omedelbart 
justerad. 
 
§ 14 
Val av ordförande 
Valberedningens förslag till ordförande var Christer Vindeby. Årsmötet beslutade med 
acklamation att välja Christer Vindeby till ordförande i 1 år. Christer Vindeby tackade 
årsmötet för förtroendet. 
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§ 15 
Val av styrelseledamöter 
Valberedningens förslag: 
Ledamot Ingrid Hast                      2 år omval 
Ledamot Ann-Mari Riddarsporre   2 år nyval 
Ledamot Eva Davidsson               2 år nyval 
Årsmötet valde styrelse i enlighet med valberedningens förslag. 
 
§ 16 
Val av revisorer 
Valberedningens förslag var: 
Revisor Yvonne Kylborn         omval 1 år 
Revisor Sonja Wiggur             nyval  1 år  
 
Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag. 
 
§ 17 
Val av ombud till distriktsstämman 
2017 genomförs distriktsstämman i Mjölby och SPF Seniorerna Vreta kloster får 
representeras av ordföranden jämte fyra deltagare. Årsmötet beslutade att jämte 
ordföranden ska Inga-Lill Sjöberg, Eva Davidsson, Ann-Mari Riddarsporre och Wivi-Anne 
Tjäder delta.   
 
§ 18 
Antal ledamöter i valberedningen 
Under 2016 har föreningen haft tre ledamöter med Göran Ring som sammankallande. 
Valberedningens förslag var att antalet ledamöter ska vara tre även under 2017. Årsmötet 
godkände. 
 
§ 19 
Val av valberdningens ordförande och övriga ledamöter i valberedningen 
Följande förslag förelåg: 
Kristina Johansson                    omval  1 år 
Kristina Andersson                    nyval   1 år 
Ulla-Britt Ström                          nyval   1år 
Årsmötet beslutade i enlighet med förslaget. 
Årsmötet beslutade att valberedningens ordförande utses inom valberedningen. 
 
§ 20 
Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 
 
§ 21  
Avtackningar 
Christer Vindeby framförde föreningens tack till avgående styrelseledamot Christina Ståhl, 
revisor Stig Lindström och valberdningens ordförande Göran Ring och ledamot i 
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valberedningen Lena Vindeby. Alla tackades för väl utfört arbete och stort engagemang och 
tulpanbuketter överlämnades. 
 
§ 22 
Mötet avslutas 
Christer Vindeby tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
Kerstin Larsson tackade för dagens årsmötesförhandlingar och överlämnade blommor till 
mötesordförande och mötessekreterare. 
 
 
 

 


