RYDEBÄCK
Protokoll fört vid ordinarie
årsmöte för SPF Seniorerna
Rydebäck, 2 juni 2021

Plats:

Nya Rydebäcksskolan

Före årsmötet:

Det hölls en tyst minut för de medlemmar som avlidit under året.

§1
Mötet öppnas

Mats Nilsson förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna.

§2
Val av mötesfunktionärer

Till ordförande för mötet valdes Mats Nilsson
Till sekreterare för mötet valdes Jeanette Dahlén
Till att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes
Karin Johanson och Stig Johanson.

§3
Prövning av att
kallelse till årsmötet skett i behörig ordning

Medlemmarna godkände att kallelse till årsmötet hade kommit
alla tillhanda i stadgeenlig ordning.

§4
Fastställande av
föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes att gälla.

§5
Behandling av
styrelsens årsberättelse

Då inga frågor fanns på styrelsens årsberättelse, lades den till
handlingarna.

§6
Revisorernas
berättelse

Revisor Bo Hult föredrog revisionsberättelsen och den lades
till handlingarna.
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§7
Beslut om resultatoch balansräkning

Marie-Louise Larsson redogör kort för upprättad resultat- och
balansräkning.
Beslutas att godkänna upprättad resultat-och balansräkning.

§8
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Beslutas att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för år 2020

§9
Beslut om budget
och plan för 2021

Marie-Louise redogör kort för budgetförslaget. Årsavgifter,
kommunbidrag och intäkter från månadsmöten står för
intäkterna på 82 000 kronor. Merparten av intäkterna förbrukas
på aktiviteter för medlemmarna samt en del på administration.
Beslutas att godkänna upprättat budgetförslag gällande 2021.

§10
Beslut om årsavgift
för 2022

Beslutas att årsavgiften förblir oförändrad på 270 kronor.

§11
Beslut om antal
styrelseledamöter

Beslutas att styrelsen ska bestå av sju (7) ledamöter

§12
Val av ordförande

Till ordförande för ett (1) år valdes Mats Nilsson.

§13
Val av övriga ordinarie
styrelseledamöter

Till övriga ledamöter valdes;
Jan Heidne, kvarstår ett (1) år
Jeanette Dahlén, nyval två (2) år
Marie-Louise Larsson, omval två (2) år
Anders Wiksten, kvarstår ett (1) år
Lars Eklund, omval två (2) år
Inger Larsson, kvarstår ett (1) år
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§14
Val av revisorer
och ersättare

Beslutas att välja enligt valberedningens förslag;
Bo Hult, kvarstår ett (1) år
Lena Sundström, nyval två (2) år
Revisorssuppleant Bo Hansson nyval två (2) år

§15
Val av ombud och
ersättare till distriktstämma

Då distriktsstämman redan varit vid detta årsmötes genomförande, deltog Mats Nilsson på stämman.

§16
Val av värdinnor och
värdar

Beslutas att välja;
Karin Johansson, omval ett (1) år
Marie Nilsson, omval ett (1) år
Ann-Marie Lindeberg, omval ett (1) år
Wanja Plato-Ohlsson, omval ett (1) år
Stig Johanson, omval ett (1) år
Ingvar Johannesson, omval ett (1) år

§17
Beslut om antal
ledamöter i valberedningen

Beslutas att valberedningen består av tre (3) ledamöter.

§18
Val av valberedningens
ordförande och övriga
ledamöter

Beslutas att välja;
Marie Nilsson, ordförande
Wanja Plato-Ohlsson, ledamot
Birgitta Nilsson, ledamot

§19
Behandling av inkomna
motioner

Inga motioner hade inkommit.

§20
Övriga frågor

Synpunkt på att utskick t.ex. via mail tydligt skulle visa att det
kom från SPF Rydebäck. Ett arbete pågår redan för att ändra
detta.

RYDEBÄCK
Styrelsen informerar kortfattat för hur planeringen ser ut inför
hösten.
Månadsmötena kommer framöver att vara på Tegel, även tänkt
vinprovning. Det planeras även för utbildning i användandet av
mobiltelefon. Gymnastik, bridge, resor/utflykter mm finns också
med i planeringen.
Alla planerade aktiviteter kommer att redovisas i ett kommande
höstprogram.

§21
Mötet avslutas

Mats Nilsson förklarar mötet avslutat och tackar alla för visat
intresse.

Vid protokollet

Jeanette Dahlén

Justeras

Mats Nilsson

Karin Johanson

Stig Johanson

