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Protokoll fört vid SPF Seniorerna Glanshammar årsmöte 2018-02-16 kl.
14.00-ca 16.15.
Till årets årsmöte kunde ordf. Börje G hälsa en fullsatt bygdegård välkommen.
Efter välkomnandet så sjöng SPF-kören bestående av 10 personer samt Berit Blomberg på piano ”Var
jag går i skogar berg och dalar”.
Efter detta läste Börje en mycket bra egenskriven dikt som anslöt till dagens parentation ( se den
infällda bilden ).
Ljuständning skedde sedan för under 2017 avlidna fyra medlemmar: Barbro Nilsson, Anna-Greta
Karlsson, Barbro Winblad och Bengt Nordqvist. Ljuständningen sköttes av Berit Molin.
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.
ÅRSMÖTESFÖRHANDLINGAR.
§ 15/18.
Därefter förklarade Börje årsmötet 2018 för
öppnat och talade också om att 2017 varit ett framgångsrikt år
med en nettoökning av medlemstalet med 11 till totalt 403.
Verksamheten har varit livlig med flera resor, gång,
boccia, deltagande i hjärnkoll mm. Vi kan även glädjas åt en god
ekonomi.
§ 16/18.
Till justerare av årsmötesprotokollet valdes Anita
Tiselius och Anette Eriksson.
§ 17/18.
Till ordförande för årsmötet valdes Lennart
Andersson, till sekreterare Kenneth Emanuelsson.
§ 18/18.

Beslöts att årsmötet var utlyst i laga ordning.

§ 19/18.

Dagordningen godkändes.

§ 20/18.
Styrelsens verksamhetsberättelse lästes upp av sittande ordf. Lennart Andersson. Den
antogs av mötet.
§ 21/18.

Revisorernas berättelse lästes upp av Lars Lundström och lades till handlingarna.

§ 22/18.
Årsmötet beslöt godkänna och fastställa årets resultat- och balansräkning.
Nettoresultatet var -29.178:- för 2017. Ett förtydligande önskades av mötet hur detta resultat uppstått.
Detta redovisades muntligt av kassören Gunnel Arvidsson och hänför sig till det 40-årsjubiléum som
under 2017 hölls på restaurang Svalan i Brunnsparken. Inga fler frågor kom angående detta.
§ 23/18.

Årsmötet beslöt att ge styrelsen full ansvarsfrihet.

§ 24/18.
Fastställande av årsavgift för år 2018. Förslag oförändrat till 25:- resp. 50:- för
vänmedlem godkändes av mötets deltagare.
§ 25/18.
Ett förslag från styrelsen att reducera antalet deltagare till distriktsstämman till tre (även
fast vi har rätt till flera ) samt ordförande godkändes av mötet.
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§ 26/18.
Årsmötet beslutade att fastställa föreslagen budget- och verksamhetsplan för 20182019. Budgetens omfattning är 116.000:-. Mötesplanen lästes upp av Börje då datum angivna i
kallelsen till årsmötet har måst justeras pga kolliderande bokningar av bygdegården.
§ 27/18.
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 och serveringskommitté fri entré.
§ 28/18.

Antalet styrelseledamöter fastställdes till 5, inga ersättare.

§ 29/18.

Till ordförande omvaldes Börje Gustafsson på 1 år.

§ 30/18.
Till styrelseledamot omvaldes på 2 år Sören Hjalmarsson. Till ny styrelseledamot
nyvaldes Anita Ström på 2 år. Med 1 år kvar ingår Gunnel Arvidsson och Kenneth Emanuelsson.
§ 31/18.
Till ordinarie revisor omvaldes Lars Lundström på 2 år. Kvar sedan tidigare är Rolf
Jansson.
Som ersättare omvaldes på 1 år Bertil Karlsson och Olle Munksten.
§ 32/18.
Till Ombud till distriktsstämman 20180329 jämte ordföranden valdes:
Anita Ryding, Britt-Marie Persson och Kenneth Emanuelsson och som ersättare Göran Essén.
§ 33/18.
Till Studieansvariga omvaldes Monika Karlsson, Lotta Gustafsson och Sören
Hjalmarsson.
§ 34/18.

Till Friskvårdkommitté omvaldes Anita Ryding och Kenneth Emanuelsson.

§ 35/18.

Till Reseledare omvaldes Ann-Charlotte Gustafsson.

§ 36/18.

Till Lotterikommitté omvaldes Harriet Björkholm och Berit Waldenborg.

§ 37/18.

Till Hörselombud omvaldes Håkan Tiselius.

§ 38/18.
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.
§ 39/18.

Till Programkommitté valdes Ann-Charlotte Gustafsson och Helena Hjalmarsson.

§ 40/18.
Till ledamöter i Äldrerådet omvaldes Angelica Mårtensson och Berit Gunnarsson ”på
livstid” som Olle Munksten uttryckte det skämtsamt.
§ 41/18.

Till Pressreferent omvaldes Börje Gustafsson.

§ 42/18.

Till IT-ansvarig omvaldes Anders Nilsson med Leif Enander som biträdande rådgivare.

§ 43/18.
Till Valberedning omvaldes Olle Munksten (sammankallande ). Som nya valdes
Vincent Jacobsson och Lars Essén.
§ 44/18.

Inga frågor väcktes vid årsmötet.
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§ 45/18.
I och med detta var uppgiften slut för dem som var utsedda att leda årsmötet och de
tackade för sig. Årsmötets ordförande tyckte det var lätt att leda ett så vält förberett årsmöte.
§ 46/18.
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:
Polenresan är fullbokad och avgår som planerat 2/4.
Ålandsresa med Cinderella 3-4 juni. Åk två och betala för en!
26/10 Hjalmars revy i Brevens Bruk. Kostnad 1.100:-.
1-2 september Dalhalla. Kostnad 2.700:- inklusive övernattning i Tällberg, mat, besök på Zornmuséet
och besök på Leksands Bröd. Det är fyrverkerikonsert med förmodade artisterna Måns Zellmerlöv och
Ola Zalo.
Julbord på Cinderella 21-22 november.
Det finns även resor som distriktet anordnar. Se deras hemsida!
● Olle Munksten informerade att läget med övertagandet av bygdegården hamnat i långbänk och att
Futurum nu kallat in en eller två konsulter, som skall sätta ett marknadsvärde på bygdegården. I
verkligheten så är det ett formellt flyttande av pengar inom kommunen men det måste följa vissa
regler. Olle gissade på att nästa aktuella övertagande kan ske årsskiftet 2018-2019. Han inbjöd också
till det kommande årsmötet som GBF inom kort skall hålla ( datum inte fastställt ).
● Börje informerade att det är PUB-afton på Coco Thai 19/2 kl. 18.30. Kilsbergsbygden är värd denna
gång.
Nu blev det så kaffe med en mängd hembakade tårtor av alla smaker, utseenden och dekorationer.
Totalt 17 st! Lotta hade som vanligt bakat goda bullar så att det räckte till alla!
Borden var dekorerade med dagens genomgående blommor, nämligen tulpaner. Till detta värmeljus.
Efter/under kaffet delade ordf. ut en blombukett av olikfärgade tulpaner och brudslöja till alla, som
haft uppgifter under året. Den första fick en extra fin bukett. Det var Berit Molin som slutade sin
mångåriga medverkan i styrelsen.
Som avslutning på tacken, fick Börje motta ett kuvert med förmodat presentkort av Sören
Hjalmarsson. Sören berömde Börje för hans sätt att alltid välkomna medlemsbesökarna på ett mycket
trevligt och omtänksamt sätt! Bara att hålla med!
Lotteridags med sedvanliga lotterier och dubbla korgar. Första korgen vanns av nya
styrelsemedlemmen Anita Ström på nr. 72 och den andra av Kaisa Halvarsson på nr 14!
Som vanligt en trevlig stämning på årsmötet om än lite dämpat i början! Börje tackade alla som
kommit, kommitté och övriga som tjänstgjort och, icke att förglömma, alla som bakat tårtor och bullar
(Lotta). Alla ”bagare” fick sina namn upplästa varav två var herrar!
Gemensam avslutning med att Du gamla du fria sjöngs under Berit Blombergs ledning

……………………………………..
Lennart Andersson, ordförande

…………………………………………
Kenneth Emanuelsson, sekreterare

………………………………………
Anita Tiselius, justerare

……………………………………………
Anette Eriksson, justerare

