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Protokoll fört vid SPF Seniorerna Glanshammar årsmöte 2021-06-09 kl. 

14.00-ca 15.15 på Skölvboslätts idrottsplats.  

 
Normalt skall årsmötet hållas inom februari men pga den rådande pandemin så är det skjutet till dagens 

datum. Platsen är Skölvboslätts idrottsplats. Ordförande Börje Gustafsson hälsade ca 50 deltagare till den 

något ovanliga platsen. Han sa att han i sin vildaste fantasi inte kunnat föreställa sig att han efter 18 år 

skulle hålla ett årsmöte på Skölvboslätts idrottsplats! Han trodde också att pandemin skulle få större 

konsekvenser för medlemsantalet men så har inte skett. Alla väntar på återstart. 

Efter inledningen följde en parentation över avlidna medlemmar. Det skedde också på ett annorlunda sätt 

med att de sedvanliga ljusen var ersatta med en vit ros för varje medlem. Dessa placerades i en vas av 

Sören Hjalmarson efter varje uppräknat namn. Rosorna placeras efter mötet i minneslunden 

Glanshammar. 

Följande personer har avlidit under 2020: Ove Gustafsson, Börje Andersson, Per-Erik Svensson, Sune 

Axelsson, Bengt Rönn, Ingegerd Strömberg samt Kristina Waltersson.       

Efter namnuppräkningen hölls en tyst minut. 

 

ÅRSMÖTESFÖRHANDLINGAR. 

 

§ 26/21. Därefter förklarade Börje årsmötet 2021 för öppnat.  

 

§ 27/21. Till justerare av årsmötesprotokollet valdes Anita Ryding och Berit Gunnarsson. 

 

§ 28/21. Till ordförande för årsmötet valdes Thorsten Hellmark, till sekreterare Kenneth 

Emanuelsson. 

 

§ 29/21. Beslöts att årsmötet var utlyst i laga ordning. Har skett med bl.a. kallelse till årsmötet i 

brevform samt före detta i NA i samband med rapport från promenad. 

       

§ 30/21. Föreslagen dagordning godkändes. 

 

§ 31/21. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2020 lästes upp av sekr. Kenneth Emanuelsson. Den 

antogs av mötet. Även resultaträkningen för 2020 lästes upp av Anita Ström. 

 

§ 32/21. Revisorernas berättelse lästes upp av Lars Lundström och lades till handlingarna. 

 

§ 33/21. Årsmötet beslöt godkänna och fastställa årets resultat- och balansräkning. Nettoresultatet 

är -9.157:25.  

 

§ 34/21. Årsmötet beslöt att ge styrelsen full ansvarsfrihet. 

 

§ 35/21. Fastställande av årsavgift för år 2022. Förslag är att den är oförändrad 35:- till vår förening 

av den totala vilket  gör att den totala årsavgiften är 240:-. 50:- för vänmedlem. Förslaget godkändes av 

mötets deltagare. 

       

§ 36/21. Förslag från styrelsen och inkomna motioner fanns inga att behandla. 
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§ 37/21.  Budget och verksamhetsplan för 2021/2022. 

Pga pandemin och hur den utvecklas och när verksamheten kan komma tillbaka till det normala har ingen 

budget och verksamhetsplan tagits fram.     

  

§ 38/21. 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 och mat. 

 

 § 39/21.   Antalet styrelseledamöter fastställdes till 5, inga ersättare. 

 

 § 40/21.   Till ordförande nyvaldes Sören Hjalmarsson på 1 år. 

 

 § 41/21.   Till styrelseledamot omvaldes på 2 år Kenneth Emanuelsson. Anita Ström kvarstår 1 år. 

Till ny ledamot på 1 år valdes Lotta Gustafsson. Till ny ledamot på 2 år valdes Ann-Christin Hessel-

Wennersten. 

 

§ 42/21.   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. 

 

§ 43/21.   Distriktsstämman är redan genomförd varför ingen väljs ( tidigare års valda deltog). 

 

§ 44/21.   Till Studieansvariga omvaldes Lotta Gustafsson och Sören Hjalmarsson på 1 år. 

 

§ 45/21.   Friskvård: 

 Boccia vakant. 

 Gökottan är sedan tidigare styrelsebeslut inställd i år. Kan ev. bli något liknande fjolårets 

”höstottor” i höst. 

 Promenader sköts i huvudsak av Anki Wennersten.  Lars-Olov och Claes Nerelius kan leda 

i mån av tid och tillfälle. Detsamma gäller Gösta Cederhammar.. 

 

§ 46/21.   Till Reseledare omvaldes Ann-Charlotte Gustafsson. 

       

§ 47/21.   Till Lotterikommitté omvaldes Berit Waldenborg och nyvaldes Sture Forsberg. 

 

§ 48/21.   Till Serveringskommitté omvaldes : Anita Pettersson ( värdinna ), Gudrun Johansson, Bo 

Johansson, Sigbritt Persson, Leif Eriksson, Sven Olsson, Eva-Jane Johanssson och Bengt Johansson 

Ersättare är Margareta Gustavsson och Kenneth Emanuelsson. 

 

§ 49/21.   Till Programkommitté omvaldes Ann-Charlotte Gustafsson. Vakant ersätts av styrelsen. 

 

§ 50/21.   Till ledamöter i Äldrerådet omvaldes Angelica Mårtensson och Berit Gunnarsson. 

 

§ 51/21.   Till Pressreferent omvaldes Börje Gustafsson med biträde av Kenneth Emanuelsson. 

 

§ 52/21.   Till IT-ansvarig omvaldes Kjell Isacson. 

       

§ 53/21.   Till Valberedning omvaldes Olle Munksten (sammankallande ). Nyvalda blev Bengt 

Johansson och Anki Wennersten. 

 

§ 54/21.   Vid årsmötet väckta frågor fanns inga. 
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§ 55/21.   I och med detta var uppgiften slut för dem som var utsedda  att leda årsmötet och de 

tackade för sig. 

       

§ 56/21.   Den nyvalde ordföranden Sören Hjalmarsson tackade för förtroendet att leda SPF 

Seniorerna Glanshammar. 

Hans första uppgift blev att avtacka dels Gunnel Arvidsson, som slutar i styrelsen efter 17 år, och den 

avgående ordf. Börje Gustafsson som av hälsoskäl inte kan fortsätta. Något han deklarerade redan vid 

förra årsmötet. 

Båda fick varsin blombukett samt en gåva. 

Därefter höll Sören ett tacktal till Börje som blev en resumé över hans engagemang i föreningslivet och 

övrigt från den första klubbföringen som 16-åring i Godegård. Här kan nämnas, förutom naturligvis SPF 

Glanshammar, medlem i förbundsstyrelsen (6 år), regionstyrelsen, lokala råden, politiskt, kyrkvärd, 

bostadsföreningar och mycket mera som man kanske inte tänker på. 

 
 

Bild på när Sören höll sitt tacktal till Börje      
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Efter detta greppade Börje mikrofonen och tackade för Sörens ord. Börje har hela sin tid känt sig 

välkommen utom vid ett tillfälle i begynnelsen av ordförandeskapet. Han har dock alltid haft 

medlemmarnas förtroende. 

Han sa också att han under sin tid i olika föreningar använt många klubbor. Ni ville han att SPF 

Glanshammar skulle ha en egen och en sådan inklusive ett stöd med föreningens namn på överräckte han 

till den nya ordf. Sören. Denne tog emot klubban och lovade att den i framtiden skulle användas. 

 

Efter detta förklarade Sören mötet för avslutat och alla kunde återvända till vardagen! 

 

 

                                    

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

Thorsten Hellmark, ordförande  Kenneth Emanuelsson, sekreterare 

 

 

………………………………………  …………………………………………… 

Anita Ryding, justerare   Berit Gunnarsson, justerare  

                                          

    

 

 

 


