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Protokoll fört vid SPF Seniorerna Glanshammar årsmöte 2019-02-15 kl. 

14.00-ca 16.15.  
 

Som vanligt på våra årsmöten så kunde vår ordförande Börje Gustafsson hälsa en helt fylld bygdegård 

välkommen. 

Efter välkomnandet så sjöng SPF-kören med Berit Blomberg på piano ”Var jag går i skogar berg och 

dalar”.  

Efter detta läste Börje dikten ”Önskan” av Karin Boye. 

Därefter följde ljuständning för under 2018 året 14 avlidna medlemmar. Ljuständare i dag var v. ordf. 

Sören Hjalmarsson för följande personer: 

Anders Ström, Arne Olsson, Ingrid Millgård, Karl-Axel Persson, Bengt Håstlund, Lennart Persson, 

Gerthy Alexis, Irén Norgren, Anna-Lisa Eriksson, Margareta Edberger, Brita Ingvarsson, Sigrid 

Persson, Alf Gustavsson och Inger Bergstén. 

Efter ljuständningen följde ytterligare en sång, ”En ton från himmelen” och Börje läste dikten 

”Odalmannen” av Bo Zetterlind. 

Som avslutning på parentationen sjöng sånggruppen psalm 297, ”Härlig är jorden”. Denna följdes av  

en tyst minnesstund över avlidna medlemmar. 

 

 
 

SPF-kören framförde sina sånger på ett mycket fint sätt i samband med parentationen! 

 

ÅRSMÖTESFÖRHANDLINGAR. 

 

§ 15/19. Därefter förklarade Börje årsmötet 2019 för öppnat och talade också om att 2018 varit 

ett framgångsrikt år men med för första gången en nettominskning av antalet medlemmar med en från 

403 till 402. Mycket bra resultat med tanke på att så många avlidit under året. Verksamheten har varit 

livlig med flera resor, gång, boccia, deltagande i hjärnkoll mm. Vi kan även glädjas åt en god 

ekonomi. 

 

§ 16/19. Till justerare av årsmötesprotokollet valdes Berit Blomberg och Berit Gunnarsson. 

 

§ 17/19. Till ordförande för årsmötet valdes Lennart Andersson, till sekreterare Kenneth 

Emanuelsson. 

 



§ 18/19. Beslöts att årsmötet var utlyst i laga ordning. 
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§ 19/19. Dagordningen godkändes. 

 

§ 20/19. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2018 lästes upp av sittande ordf. Lennart 

Andersson. Den antogs av mötet. 

 

§ 21/19. Revisorernas berättelse lästes upp av Rolf Jansson och lades till handlingarna. 

 

§ 22/19. Årsmötet beslöt godkänna och fastställa årets resultat- och balansräkning. 

Nettoresultatet var 2.934:50 för 2018. Resultatet positivt mycket beroende på lotterierna och skänkta 

vinster till dessa. 

 

§ 23/19. Årsmötet beslöt att ge styrelsen full ansvarsfrihet. 

 

§ 24/19. Fastställande av årsavgift för år 2020. Förslag 220:- varav 25:- tillfaller föreningen samt 

50:- för vänmedlem. Förslaget godkändes av mötets deltagare. 

       

§ 25/19. Förslag från styrelsen och inkomna motioner. Ett förslag från styrelsen att reducera 

antalet deltagare till distriktsstämman till tre (även fast vi har rätt till flera ) samt ordförande 

godkändes av mötet. 

 

§ 26/19. Årsmötet beslutade att fastställa föreslagen budget- och verksamhetsplan för 2019-

2020. Budgetens omfattning är 116.000:-. Mötesplanen kommenterades av Börje med att samtliga 

möten är på fredagar kl. 14.00 utom ett ( vårfesten ) som blir på en torsdag samt Gökotta, som är på en 

lördag som vanligt.  

       

§ 27/19. Årsmötet fastställde oförändrade ersättningar till styrelse och övriga funktioner 

nämligen: 

Ordförande 800:-, v. ordf.500:-, sekreterare 500:-, kassör 500:-, v. kassör 500:-, mötesvärdinna 500:-, 

reseledare 500:-.  

Samtliga styrelseledamöter, serveringskommitté och lotteriansvariga fri entré. 

 

 § 28/19.   Antalet styrelseledamöter fastställdes till 5, inga ersättare. 

 

 § 29/19.   Till ordförande omvaldes Börje Gustafsson på 1 år. 

 

 § 30/19.   Till styrelseledamöter omvaldes på 2 år Gunnel Arvidsson och Kenneth Emanuelsson. 

Med 1 år kvar ingår Sören Hjalmarsson och Anita Ström. 

 

§ 31/19.   Till ordinarie revisor omvaldes Rolf Jansson på 2 år. Kvar sedan tidigare är Lars 

Lundström. 

Som ersättare omvaldes på 1 år Bertil Karlsson och Olle Munksten. 

 

§ 32/19.   Till Ombud till distriktsstämman 20190329 jämte ordföranden valdes:  

Anita Ryding, Anita Ström och Britt-Marie Persson. Som ersättare valdes Gunilla Jakobsson. 

 

§ 33/19.   Till Studieansvariga omvaldes Lotta Gustafsson och Sören Hjalmarsson. 

 

§ 34/19.   Friskvård: 

 Anita Ryding sköter boccia 

 Kenneth Emanuelsson ansvarig för Gökottan. 

 Promenad är vakant. 

 

§ 35/19.   Till Reseledare omvaldes Ann-Charlotte Gustafsson. 

 



 

      3 ( 4 ) 

§ 36/19.   Till Lotterikommitté omvaldes Harriet Björkholm och Berit Waldenborg. 

 

§ 37/19.   Till Hörselombud omvaldes Håkan Tiselius. 

 

§ 38/19.   Till Serveringskommitté omvaldes : Anita Pettersson ( värdinna ), Gudrun Johansson, 

Bo Johansson, Åke Karlsson, Kjell-Åke Andersson, Sigbritt Persson, Leif Eriksson, Siv Olsson och 

Sven Olsson. 

Ersättare är Margareta Gustavsson och Kenneth Emanuelsson. 

 

§ 39/19.   Till Programkommitté valdes Ann-Charlotte Gustafsson och Helena Hjalmarsson. 

 

§ 40/19.   Till ledamöter i Äldrerådet omvaldes Angelica Mårtensson och Berit Gunnarsson. 

 

§ 41/19.   Till Pressreferent omvaldes Börje Gustafsson. 

 

§ 42/19.   Till IT-ansvarig omvaldes Anders Nilsson och Leif Enander. 

       

§ 43/19.   Till Valberedning omvaldes Olle Munksten (sammankallande ), Vincent Jacobsson och 

Lars Essén. 

 

§ 44/19.   Inga frågor väcktes vid årsmötet. 

 

§ 45/19.   I och med detta var uppgiften slut för dem som var utsedda  att leda årsmötet och de 

tackade för sig.     

  

§ 46/19.   Börje Gustafsson tackade för förtroendet att få fortsätta leda SPF Seniorerna i 

Glanshammar och förklarade därefter årsmötet för avslutat. 

 

Därefter några meddelanden: 

Lotta informerade om resor: 

-  3/3 resa till teatern ”Såsom i himmelen” i Stockholm. 

-  5-8/7 resa till Helsingborg med Fredriksdalsteatern, turning till Helsingör, Göteborgsbesök, Sofiero 

slott mm. Kostnad 4.290:-. Än så länge endast 17 anmälda! 

-  Resan Oslo-Köpenhamn-Oslo är fullbelagd. 

-  Första resan till Irland 9/10 är fulltecknad. Nästa resa till Irland 16/10 är nu officiellt ute och går att 

anmäla sig till. 

 

Nu blev det så kaffe med en mängd hembakade tårtor av alla smaker, utseenden och dekorationer. 

Totalt ca 15st! Lotta hade som vanligt bakat goda bullar så att det räckte till alla! 

Borden var dekorerade med tulpaner och vårgröna dukar.  

 

Efter kaffet följde avtackning av alla verksamma funktionärer. Först blev avgående Monica Karlsson 

uppkallad och avtackad som en av de studieansvariga under många år. Hon fick en stor bukett med 

huvudsakligen tulpaner. 

Alla övriga fick varsin bukett med fem tulpaner och brudslöja. 

Nu fick också alla ”bagare” sina namn upplästa varav en hade bakat tre stycken tårtor!  

När alla funktionärer var avtackade kom Sören H upp på scenen och överräckte en fin bukett till Börje 

för hans fina och engagerade arbete för vår förening. Man kan bara instämma i Sörens berömmande 

ord! 

 

Olle Munksten kom upp på scenen och talade om att 28/2 kl. 18.30 är det årsmöte i GBF, 

Glanshammars bygdegårdsförening. Vi är nu inne på 5:e året i denna process med bygdegårdens 

framtid och kommunikationen har till stor del enkelriktad. Kommunen meddelar det de tycker och när 

de tycker! 
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Lotteridags med sedvanliga lotterier och korg. Korgen vanns av Lotta Gustafsson på lott nr 18. Måste 

säga att hon är född med matjord i byxfickorna när det gäller att vinna korgar! 

       

Som vanligt en trevlig stämning på årsmötet efter den lite allvarligare inledningen. Börje tackade alla 

som kommit, kommitté och övriga som tjänstgjort och, icke att förglömma, alla som bakat tårtor och 

bullar (Lotta). 

Han uppmanade också alla att gå och ta spruta mot lunginflammation. Det får man visserligen bekosta 

själv men det kan det vara värt för att slippa det som han själv gått/går igenom sedan ett antal veckor.  

 

Gemensam avslutning med att Du gamla du fria sjöngs under Berit Blombergs ledning          

 

    

                                    

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

Lennart Andersson, ordförande  Kenneth Emanuelsson, sekreterare 

 

 

………………………………………  …………………………………………… 

Berit Blomberg, justerare   Berit Gunnarsson, justerare 

                                         

      

 

 

 


