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Protokoll fört vid SPF Seniorerna Glanshammar årsmöte 2017-02-17 kl. 

14.00-ca 16.30.  
 

Till årets årsmöte kunde ordf. Börje G hälsa en fullsatt bygdegård välkommen. Detta innebär ca 150 

st! Dagens väder var fint och påminde mer om vår än vinter vilket gäller årets vinter över huvud taget 

men den är inte slut än! 

Efter välkomnandet så sjöng SPF-kören (denna dag förstärkt så att det var fem damer och fem herrar) 

”Var jag går i skogar berg och dalar”. Efter detta läste Börje en dikt av Bo Zetterlind, Såningsmannen. 

Ljuständning skedde sedan för under 2016 avlidna sex medlemmar: Anders Spjut, Karin Knutsson, 

Sigvard Persson, Bernt Karlsson, Monica Kullander och Torsten Johansson. 

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

en egenskriven dikt. Som avslutning på parentationen hölls en tyst minnesstund över avlidna 

medlemmar. 

 

ÅRSMÖTESFÖRHANDLINGAR. 

 

§ 18/17. Därefter förklarade Börje årsmötet 2017 för öppnat och talade också om att 2017 varit 

ett framgångsrikt år med en nettoökning av medlemstalet med 17 till totalt 392. Verksamheten har 

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

ekonomi. 

 

§ 19/17. Till justerare av årsmötesprotokollet valdes Berit Blomberg och Anita Ryding. 

 

§ 20/17. Till ordförande för årsmötet valdes Lennart Andersson, till sekreterare Kenneth 

Emanuelsson. 

 

§ 21/17. Beslöts att årsmötet var utlyst i laga ordning. 

 

§ 22/17. Dagordningen godkändes. 

 

§ 23/17. Styrelsens verksamhetsberättelse lästes upp av sittande ordf. Lennart Andersson. Den 

antogs av mötet. 

 

§ 24/17. Revisorernas berättelse lästes upp av Lars Lundström och lades till handlingarna. 

 

§ 25/17. Årsmötet beslöt godkänna och fastställa årets resultat- och balansräkning. 

Nettoresultatet var 13.432:- för 2016. 

 

§ 26/17. Årsmötet beslöt att ge styrelsen full ansvarsfrihet. 

 

§ 27/17. Fastställande av årsavgift för år 2018. Förslag 25:- resp. 50:- för vänmedlem godkändes 

av mötets deltagare. 

 

§ 28/17. Förslag från styrelsen eller inkomna motioner fanns inga att behandla. 

 

§ 29/17. Årsmötet beslutade att fastställa föreslagen budget och verksamhetsplan för 2016-2017. 

Den lägre nivån mot tidigare förklaras av att uppbörd numera sker centralt av förbundet och att 

föreningens del, 25:-, utbetalas därifrån. Den totala medlemsavgiften är lika tidigare; SEK 190:- 
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§ 30/17. 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. 

 

 § 31/17.   Antalet styrelseledamöter fastställdes till 5, inga ersättare. 

 

 § 32/17.   Till ordförande omvaldes Börje Gustafsson på 1 år. 

 

 § 33/17.   Till styrelseledamöter omvaldes på 2 år Gunnel Arvidsson och Kenneth Emanuelsson. 

Med 1 år kvar ingår också Berit Molin och Sören Hjalmarsson i styrelsen. 

 

 § 34/17.   Till ordinarie revisor omvaldes Rolf Jansson på 2 år. Kvar sedan tidigare är Lars 

Lundström. 

Som ersättare valdes Bertil Karlsson och Olle Munksten. 

 

§ 35/17.   Till Ombud till distriktsstämman 20170329 jämte ordföranden valdes:  

Anita Ryding, Gunilla Jakobsson, Vincent Jakobsson, Lotta Gustafsson, Britt-Marie Persson, Sören 

Persson, Kenneth Emanuelsson och som ersättare Göran Essén. 

 

§ 36/17.   Till Studieansvariga omvaldes Monika Karlsson, Lotta Gustafsson och Sören 

Hjalmarsson. 

 

§ 37/17.   Till Friskvårdkommitté omvaldes Anita Ryding och Kenneth Emanuelsson. 

 

§ 38/17.   Till Reseledare omvaldes Ann-Charlotte Gustafsson. 

 

§ 39/17.   Till Lotterikommitté omvaldes Harriet Björkholm och Berit Waldenborg. 

 

§ 40/17.   Till Hörselombud omvaldes Håkan Tiselius. 

 

§ 41/17.   Till Serveringskommitté valdes : 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. 

 

§ 42/17.   Till Programkommitté omvaldes Ann-Charlotte Gustafsson och Gunnel Arvidsson. 

 

§ 43/17.   Till ledamöter i Äldrerådet omvaldes Angelica Mårtensson och Berit Gunnarsson ”tills 

vidare”. Olle Munksten efterlyste fler deltagare till Promenadgruppen varje onsdag från Hagagården. 

 

§ 44/17.   Till Pressreferent omvaldes Börje Gustafsson. 

 

§ 45/17.   Till IT-ansvarig omvaldes Anders Nilsson. 

 

§ 46/17.   Till Valberedning omvaldes Bertil Karlsson och Olle Munksten (sammankallande ). 

Som tredje person nyvaldes Effe Lagin. 

 

§ 47/17.   Inga frågor väcktes vid årsmötet. 

 

§ 48/17.   I och med detta var uppgiften slut för dem som var utsedda  att leda årsmötet slut och 

de tackade för sig.  
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§ 49/17.   Börje Gustafsson tackade för förtroendet att få fortsätta leda SPF Seniorerna i 

Glanshammar och förklarade därefter årsmötet för avslutat. 

 

Meddelanden: 

●  Kenneth E informerade  kort om årets friskvårdsprogram, som startar 29/3. 

●  Anita P talade om att det planeras en buss till jubiléet i Svalan, Brunnsparken, och efterfrågade hur 

stort intresset är för buss. Det visade sig vara ganska stort och Anita bad intresserade att anteckna sig 

på en lista. 

●  Lotta informerade om resor: 

SPA-resan avgår som planerat 20/3 med 27 deltagare. 

Oslo-Köpenhamn är fulltecknad utom ett sent återbud på två platser. 

Höga Kusten är inte fulltecknad och Lotta efterlyser fler deltagare. Linbanan är under reparation och 

resan blir därför 300:- billigare. Linbaneturen ersätts med annan verksamhet. 

Julbordet på Cinderella blir 22/11. 

( Börje pålyste senare att vi skulle tänka på om vi var intresserade av en vårresa till Åland). 

 

Den bygdegård vi nu sitter i, står ju inför ett ägarbyte. Om det blir GBF, Glanshammars 

Bygdegårdsförening eller någon annan som kommer att stå som ägare är i skrivandets stund oklart. 

Olle Munksten höll en mycket bra föredragning om bygdegårdens historia. Viktiga årtal under denna 

föredragning var ca 1920 (då ett Folkets hus var på förslag), 1933 (då bygdegården stod klar), 1960 

(då en stor ombyggnad av bygdegården skedde), 1973/1974 (då Glanshammar gick upp i Örebro 

kommun och bygdegården övergick i kommunens ägo), 2015 (bygdegården övergick att ägas av 

Futurum, ett kommunalt bolag) och slutligen 2017 då avgörandet kommer att fällas om framtida ägare. 

 

Nu blev det äntligen 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 vaxblommor till alla, som 

haft uppgifter under året. Den första fick en extra fin bukett. Det var Håkan Johansson som slutade 

som valberedare. 

Som avslutning på tacken, fick Börje motta ett kuvert med hemligt innehåll an Sören Hjalmarsson. 

 

Lotteridags med sedvanliga lotterier och dubbla korgar. Första korgen vanns av Gun Granell på nr. 43 

och den andra av Gunnel Persson på nr 1! 

 

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! 

  

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

   

          

                                       

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

Lennart Andersson, ordförande  Kenneth Emanuelsson, sekreterare 

 

 

………………………………………  …………………………………………… 

Anita Ryding, justerare   Berit Blomberg, justerare 

                                         

      

 



 

 


