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ÅRSMÖTESPROTOKOLL 

 

 

SPF Seniorerna 010 Söderhamn 2019-02-19 

 

Plats: Röda rummet, Kulturens Hus 

Tid: 13.30 – 15.30 

Närvarande: 102 medlemmar 

 

1. Mötets öppnande 
Ordförande Inger Engvers hälsade alla varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.  

 

2. Parentation 

Parentation över 16 avlidna medlemmar inleddes med ljuständning och en tyst minut. 

Kören, under ledning av den nya körledaren Christer Jansson, framförde två sånger. 

Berit Kvist läste två dikter, varefter kören avslutade med att sjunga tre sånger till. 

3. Mötets stadgeenliga utlysande 
Årsmötet hade annonserats på föreningens hemsida vecka 50 2018. Utlysandet godkändes. 

4. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 

 

5. Nya medlemmar 

Lisbeth Karlsson läste upp namnen på fem nya medlemmar som tillkommit. 

Föreningen har nu totalt 1 039 medlemmar. 

 

6. Val av mötesfunktionärer 

Till ordförande för mötet valdes Hans Hagelin. 

Till sekreterare för mötet valdes Bengt Thyrsson. 

Till justerare för mötet valdes Eivor Göransson och Carin Amundsson.                                  

Hans Hagelin tackade för förtroendet att få leda årsmötet. 

 

7. Styrelsens verksamhetsberättelse 

Verksamhetsberättelsen har varit utlagd på föreningens hemsida och den fanns utlämnad 

till medlemmarna. Inger Engvers läste en sammanfattning av verksamsamhetsberättelsen. 

Mötet hade inget att anföra, varför den godkändes. 

 

8. Revisorernas berättelse 

Pär Århammar läste upp revisorernas berättelse. 

Ordet lämnades fritt och inget fanns att anföra.  
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9. Beslut om resultat- och balansräkning 

Jan Lemon läste upp balans- och resultatrapport. 

Beslutades att godkänna lämnad resultat- och balansräkning. 

 

10.  Beslut om ansvarsfrihet 

Mötet tillstyrkte revisorernas förslag att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 

2018. 

 

11.  Beslut om ersättning till styrelse och revisorer 

Styrelsen föreslog att inga styrelsearvoden skall utgå. Faktiska kostnader skall ersättas. 

Styrelsen föreslog att 300 kr/år skall utgå till revisorerna. 

Mötet beslutade enligt styrelsens förslag. 

 

12.  Beslut om budget och verksamhetsplan avseende 2019 

Jan Lemon/Inger Engvers föredrog budget och verksamhetsplan avseende 2019. 

Beslutades att godkänna budget och verksamhetsplanen. 

 

13.  Beslut om årsavgift 2020 

Styrelsen föreslog oförändrad årsavgift 260 kr avseende år 2020. 

(160 kr till Förbundet, 30 kr till Distriktet, 70 kr till Föreningen) 

Mötet beslutade enligt styrelsens förslag. 

 

14.  Motioner 

Inga motioner fanns att behandla. 

 

15.  Kaffepaus 

Mötet ajournerades för kaffepaus och kökspersonalen serverade smörgåstårta, kaffe och 

kaka. 

 

16.  Fastställande av antalet styrelseledamöter 

Mötet beslutade att styrelsen skall bestå av 9 ledamöter.  

 

17.  Val av ordförande 

Valberedningen föreslår omval av Inger Engvers i 1 år. 

Mötet beslutade enligt valberedningens förslag. 

 

18.  Val av övriga styrelseledamöter 

Valberedningen föreslår: 

Omval på Alvar Magnusson 2 år 

Omval på Jan Lemon på 2 år 

Omval på Eva Sjölin på 2 år 

Omval på Kjell Wiksten på 2 år 

Mötet beslutade enligt valberedningens förslag. 
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