
                       

Årsmötesprotokoll för SPF Seniorerna Båstad Bjäre 24 februari 2022

Fö� reningens ördfö� rande Gunilla Linghöff ha� lsade alla va� lkömna. 

Lokal: Kongressen, Sand i Båstad.

Närvarande:   85 medlemmar

§1.   Ordfö� rande Gunilla Linghöff ha� lsade alla va� lkömna öch fö� rklarade a� rsmö� tet ö� ppnat.

§2.   Till ördfö� rande fö� r mö� tet valdes Lars Jarnryd.

§3.   Till sekreterare fö� r mö� tet valdes Karin Sö� renssön.

§4.   Till justerare, tillika rö� stra�knare, valdes Kerstin Nilssön öch Gunilla Qvant
         att tillsammans med ördfö� randen Lars Jarnryd justera dagens prötököll.

§5.   Kallelse till a� rsmö� tet.
         Mö� tet faststa� llde att a� rsmö� tet blivit behö� rigt utlyst.

§6.   Mö� tet gödka�nde fö� relagd dagördning.

§7.   Verksamhetsbera� ttelsen fö� r 2021 gödka�ndes öch lades till handlingarna.

§8.   Revisörn Per Gö� ran Hölgerssön öch revisörsersa� ttare Bjö� rn Ka� llba� ck har granskat    
         fö� reningens ra�kenskaper öch funnit dessa utan anma�rkning.
         Revisiönsbera� ttelsen lades till handlingarna.
         
§9.   Resultat- öch balansra�kning fanns i a� rsmö� teshandlingarna. 
         Mö� tet beslö� t att faststa� lla resultat- öch balansra�kning.

§10. Å3 rsmö� tet beslö� t att styrelsen beviljades ansvarsfrihet fö� r det ga�ngna a� rets
          fö� rvaltning, 2021

§11. Ersa� ttning till styrelsen fastslögs.

§12. Å3 rsmö� tet beslö� t att faststa� lla a� rsavgiften fö� r 2023 till 275 kr.

§13. Å3 rsmö� tet faststa� llde budgetfö� rslaget fö� r a� r 2022.
 
§14. Å3 rsmö� tet valde, efter fö� rslag fra�n valberedningen,  Gunilla Linghöff  till   
          ördfö� rande fö� r ett (1) a� r.
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§15. Christian Bjö� rkvall la� ste upp valberedningens fö� rslag,
          
          Styrelseledamöt ördinarie 2 a� r
          Gö� ran Buhre ömval
          Nils-Ottö Förssell ömval
          Karin Sö� renssön ömval
          Rune Nilssön                                       ömval
          Kerstin Gustafssön                            nyval

          Ledamö� ter med 1 a� r kvar
          Kerstin Nilssön                      
          Karin Leu       

          Ledamö� ter ördinarie 1 a� r
          Lars Jarnryd ömval
          Benny Nilssön ömval
          Karin Åurell Paulssön ömval
          Mats Linderöth                    nyval

          Å3 rsmö� tet beslö� t va� lja ledamö� ter enligt fö� rslaget.

§16. Inga ersa� ttare valdes. Inga� r i styrelsen.

§17. Revisörval
          Ingvar Åndreassön ömval
          Per-Gö� ran Hölgerssön ömval
          Å3 rsmö� tet beslö� t enligt fö� rslaget.

§18. Valberedningens fö� rslag till revisörsersa� ttare:
          Bjö� rn Ka� llba� ck    
         Å3 rsmö� tet beslö� t enligt fö� rslaget.

§19. Inga mötiöner har inkömmit.

§20. Till valberedning valdes:
          Christian Bjö� rkvall ömval sammankallande
          Birgitta Brink ömval
          Kjell Ilerup ömval
          Majvi Ekenberg ömval

§21 O< vriga a� renden. Inga sa�dana fanns
         
§22 Å3 rsmö� tet avslutades med att Lars Jarnryd tackade fö� r visat intresse.
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Vid prötököllet

Karin Sö� renssön
Sekreterare

Justeras:

Lars Jarnryd
Mö� tesördfö� rande

Kerstin Nilssön Gunilla Qvant
Justerare Justerare
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