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Torsdag 12 februari 2015 kl 14

Plats

Råda Församlingshem

Närvarande

112 medlemmar

Parentation
Ordföranden Gunnar Häggström erinrar om att 23 av föreningens medlemmar avlidit under året.
Flera av dem har varit aktiva i Vintergäcken och ofta besökt våra möten. Gunnar Häggström läser
en dikt av Osborne Persson. De avlidna hedras med en tyst minut.
Årsmötets öppnande
Ordföranden välkomnar alla och särskilt de många nya som är med för första gången och förklarar
mötet öppnat.

§1.

Val av ordförande för årsmötet
Gunnar Häggström väljs till ordförande för årsmötet.

§2.

Val av sekreterare för årsmötet
Christina Wockatz väljs till sekreterare för årsmötet.

§3.

Val av två justeringsmän för protokollet (tillika rösträknare)
Ulla Almgren och Claes Green väljs till protokolljusterare tillika
rösträknare.

§4.

Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysning
Årsmötet har utlysts stadgeenligt, vilket godkänns.

§5.

Godkännande av föredragningslistan
Utsänd föredragningslista godkänns

§6.

Styrelsens verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning
Verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning, vilken har
utsänts med kallelsen till årsmötet, anses föredragen.

§7.

Föredragning av revisionsberättelse
Revisionsberättelsen, vilken utsänts med kallelsen till årsmötet, anses
föredragen.

§8.

Fastställande av resultat- och balansräkning
Verksamhetsberättelsen med resultat- och balansräkningen fastställs.

§9.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
På förslag från revisorerna beviljas styrelsen ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2014.

§10. Fastställande av eventuella ersättningar till styrelsen
Årsmötet beslutar att inget arvode utgår till styrelseledamot eller annan
funktionär. Ersättning för kostnader föranledda av uppdraget utgår till
styrelsens ledamöter som schablon utan detaljerad specifikation på 100
kr och för verkliga kostnader mot detaljerad specifikation.
§11. Inkomna motioner
Ingen motion har inkommit.
§12. Förslag från förbundet, distriktet och föreningsstyrelsen
Bordsstandar kan av årsmötet tilldelas medlem som genom betydelsefulla
insatser under mer än tio år eller i särskilda funktioner gjort sig förtjänt
av utmärkelsen (§8 föreningsstadgarna). Årsmötet beslutar på förslag av
styrelsen tilldela Berth Gunnarsson denna utmärkelse.
Silvernål kan av styrelsen tilldelas den som genom betydelsefulla insatser
inom föreningen under minst fem år gjort sig förtjänt av utmärkelsen.
Det noteras att styrelsen tilldelat Leif Allvin, Ingela Hartman samt AnnMarie och Finn Mathisen denna utmärkelse
§13. Antagande av namn och stadgar
Årsmötet beslutar anta namnet:
SPF Seniorerna Vintergäcken Mölnlycke
Årsmötet beslutar anta de stadgar som utsänts tillsammans med kallelsen
till årsmötet.
§14. Fastställande av budget för 2015
Redovisad budget för 2015 fastställs.
§15. Fastställande av årsavgiften för 2016
Årsmötet beslutar att årsavgiften för 2016 skall vara oförändrad, d v s för
medlem 200:-. varav 130:- till förbundet, 10:- till Bohusdistriktet och 60:till Vintergäcken
och för vänmedlem 60:-.
§16. Fastställande av antalet ledamöter och ersättare i styrelsen
På förslag av valberedningen beslutar årsmötet att fastställa antalet
styrelseledamöter till sju ordinarie utan ersättare.
§17. Val av ordförande på ett år
Gunnar Häggström omväljs till ordförande för ett år
§18. Val av ordinarie styrelseledamöter
Till ordinarie styrelseledamöter på två år omväljs Lage Johannesson och
nyväljs Jan-Erik Johansson
Det noteras att Leif Allvin, Birgitta Jernström, Birgitta Loftäng och Christina
Wockatz redan är valda för 2015.
§19. Val av två revisorer och ersättare till dessa
Till ordinarie revisorer på ett år omväljs Uno Wallenlind och nyväljs Weine
Samuelsson. Finn Mathiesen omväljs som ersättare.

§20. Val av 9 ombud till distriktsårsmötet och ersättare till dessa
Till ordinarie distriktsårsmötesombud väljs:
Gunnar Häggström, Leif Allvin, Birgitta Jernström, Birgitta Loftäng,
Christina Wockatz, Lage Johannesson, Jan-Erik Johansson, Karin
Andersson och Ulla Nordström.
Till ersättare för distriktsårsmötesombud väljs:
Tore Fredriksson, Uno Wallenlind, Wivi-Ann Svensson, Gunvor Karlsson,
Marja Häggström och Gunnar Jernström.

§21. Val av kommittéfunktionärer för föreningsarbetet
Val av kommittéfunktionärer för föreningsarbetet för en tid av ett år:
Studiekommittén:
Omval av Birgitta Loftäng (sammankallande), Ingela Hartman och Lage
Johannesson. Nyval av Barbro Månsson.
Medlemskommittén:
Omval av Gunnar Häggström (sammankallande) och Birgitta Jernström.
Nyval av Christina Wockatz.
Resekommittén:
Omval av Britt Holmgren (sammankallande).
Nyval av Jan-Erik Johansson och Leif Allvin
Friskvårdskommittén:
Omval av Inger Green (sammankallande), Claes Green och
Gunnar Jernström

Programkommittén:
Omval av Christina Wockatz (sammankallande), Monika Green och
Gullvi Backman
Välkomst- och omsorgsgruppen:
Omval av Marja Häggström (sammankallande), Britta Seeholm,
Ulla Almgren och Lena Rona
Boule:
Omval av Finn Mathisen (sammankallande) och Ann-Marie Mathisen
Lokalansvar:
Omval av Jan-Erik Johansson. Nyval av Finn Mathisen.
Värdkommittén:
Omval av Gunvor Karlsson (sammankallande), Kjell Gren,
Berth Gunnarsson, Valma Svensson, Wivi-Ann Svensson,
Solvig Windahl Siv Hallberg, Maj-Britt Kjelbye och Lennart Knutsson.
Nyval av Margareta Pettersson.
Läkemedelsansvarig, trafiksäkerhet och skadeförebyggande
Omval av Gerd Hallin.
Försäkringsfrågor
Omval av Lage Johannesson.
Foto, bild och hemsida
Omval av Bengt G Bengtsson (sammankallande) och Gunnar Jernström.
Nyval av Ove Sjöstrand.
Lotteri
Nyval av Stefan Andersson (sammankallande), Birgitta Näslund och
Eva Bergendahl.
Teaterombud
Omval av Ulla Nordström (sammankallande).
Nyval av Yvonne Allvin och Karin Andersson.
Kommunens pensionärsråd (KPR)
Årsmötet delegerar till styrelsen att utse representanter.

§22. Fastställande av antalet ledamöter i valberedningen
Antal ledamöter i valberedningen fastställs till tre.
§23. Val av valberedning, varav en sammankallande
Till valberedning väljs Stefan Andersson (sammankallande), Marie Hurtig
och Karin Andersson.
§24. Övriga ärenden
Inget övrigt ärende föreligger.
Årsmötets avslutande
Ordföranden avslutar årsmötet och efter några månadsmötesärenden följer avtackningar
och musikalisk underhållning av Leif Hultin.
Avtackningar
Ordföranden delar ut bordsstandar till Berth Gunnarsson och silvernål till
Ingela Hartman samt Ann-Marie och Finn Mathisen.
Ordföranden framför föreningens tack och överlämnar tulpanbuketter till medlemmar som lämnar sina
uppdrag i styrelsen och kommittéer, till samtliga i värdkommittén samt till köket och receptionen i
Församlingshemmet.
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