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ÅRSMÖTESPROTOKOLL

SPF Seniorerna 010 Söderhamn 2022-02-22
Plats: Kulturens Hus, Röda Rummet
Tid: 13.30 – 15.00
Närvarande: 91 medlemmar
1.

Mötets öppnande

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

2.

Parentation

Parentation över 26 avlidna medlemmar inleddes med ljuständning och en tyst minut.
Jan Lemon spelade musik, ”Pastoralsviten”. Berit Kvist läste en dikt av Birgit Gullberg varefter Jan
spelade ytterligare musik, ”Till Bergslagen”.
3.

Mötets stadgeenliga utlysande

Årsmötet hade annonserats på föreningens hemsida och meddelats via medlemsmöten och mejl under
november/december 2021. Utlysandet godkändes.
4.

Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.
5.

Nya medlemmar

Lisbeth Karlsson läste upp namnen på nya medlemmar som tillkommit.
Totalt är vi i dagsläget 1 014 medlemmar.

6.

Val av mötesfunktionärer

Till ordförande för mötet valdes Inger Engvers.
Till sekreterare för mötet valdes Bengt Thyrsson.
Till justerare och tillika rösträknare för mötet valdes Ulla Ohlsson och Rolf Orre.

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.
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8.

Revisorernas berättelse

Pär Århammar läste upp revisorernas berättelse och berömde vår kassör Jan Lemon.
Ordet lämnades fritt och inget fanns att anföra.

9.

Beslut om resultat- och balansräkning

Jan Lemon drog balans- och resultatrapporten. Inget fanns att erinra mot den.
Beslutades att godkänna lämnad resultat- och balansräkning.

10.

Beslut om ansvarsfrihet

Mötet tillstyrkte revisorernas förslag att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

11.

Beslut om ersättning till styrelse och revisorer

Styrelsen föreslog oförändrade ersättningar.
Faktiska kostnader skall ersättas.
Mötet beslutade enligt styrelsens förslag.

12.

Beslut om budget och verksamhetsplan avseende 2022

Jan Lemon/Inger Engvers föredrog budget och verksamhetsplan avseende 2022.
Beslutades att godkänna budget och verksamhetsplanen.

13.

Beslut om årsavgift 2023

Styrelsen föreslog oförändrad årsavgift 260 kr avseende år 2023.
(160 kr till Förbundet, 30 kr till Distriktet, 70 kr till Föreningen)
Mötet beslutade enligt styrelsens förslag.

14.
Nya stadgar
Mötet antog de av Förbundet föreslagna stadgarna fr.o.m. 1 januari 2022.

15.

Motioner

Inga motioner fanns att behandla.

16.

Fastställande av antalet styrelseledamöter

Mötet beslutade att styrelsen skall bestå av, oförändrat, 9 ledamöter.
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17.

Val av ordförande.

Valberedningen föreslår att välja Inger Engvers till ordförande i ett år.
Mötet beslutade enligt valberedningens förslag.
18.

Val av Övriga ordinarie ledamöter.

Valberedningen föreslår att välja:
Ulla Ohlsson (nyval)
på 2 år
Jan Lemon (omval)
på 2 år
Yvonne Nerstedt (nyval) på 2 år
Gunnel Wikström (nyval) på 2 år
Rolf Orre (fyllnadsval)
på 1 år
Mötet beslutade enligt valberedningens förslag.
Följande personer kvarstår 1 år:
Ove Haglund
Lisbeth Karlsson
Inga Malmström

19.
Val av revisorer och ersättare.
Valberedningen föreslår att välja:
Pär Århammar till revisor (omval) på 2 år
Mai Nilsson till revisorssuppleant (nyval) på 2 år
Mötet beslutade enligt valberedningens förslag.
Roland Hultqvist kvarstår i ett år som revisor.

20.

Val av ombud och ersättare till distriktsstämman.

Valberedningen föreslår att detta överlåts till styrelsen.
Mötet beslutade enligt valberedningens förslag.
21.
Val av Valberedning.
Mötet föreslår att välja:
Berit Kvist (omval) på 2 år
Eva Sjölin (nyval) på 2 år.
Mötet beslutade enligt detta förslag.
Berit Lindholm kvarstår i ett år som ledamot i valberedningen.

22.

Övriga frågor.

En medlem undrade vilka studiecirklar som kommer att starta. Inget är klart ännu, men förslag
på önskade ämnen mottages tacksamt.
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23.

Avslutning.

Inger Engvers avtackade följande ledamöter och funktionärer med varsin blomstergrupp; Alvar
Magnusson, Bengt Thyrsson, Kjell Wiksten, Eva Sjölin, Bert Olausson, Björn Larsson, Eva Sandberg och
Lena Jonsson.
Inger Engvers avslutade mötet med att tacka alla som kommit varefter kaffe med smörgåstårta
serverades.
Inger och Jan förrättade sedan lotteridragning innan Inger avslutade med att hälsa alla välkomna till
mars månadsmöte den 29 mars.

Vid protokollet

Inger Engvers
Mötesordförande

Bengt Thyrsson
Mötessekreterare

Ulla Ohlsson
Justerare

Rolf Orre
Justerare

