
PRoToKoLL FÖRT VID ARSMÖTE MED SöDERHAMNS PENStoNÄnens
MOTIONS KLUBB, SPM, 2021.08-19

Närvarande vid mötet var 17 personer

§ { Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordforande Hans Hagelin. Arsmötet hade inte kunnat
hållas tidigare pga restriktioner med anledning av coronapandemin,

§ 2 Fråga om mötets behöriga utlysande
Beslutades att mötet blivit behörigen utlyst.

§ 3 Parentation
Parentation hölls med en tyst minut för fyra medlemmar, som avlidit under
verksamhetsåret 2020.

§ 4 Val av ordförande för mötet
Till ordförande för mötet valdes Hans Hagelin.

§ 5 Val av sekreterare för mötet
Till sekreterare för mötet valdes Marianne lsacsson.

§ 6 Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes Morgan Brodin och
Tommy Carlsson.

§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse samt ekonomiska berättelse
Ordforande läste upp verksamhetsberättelsen för 2020. Vi hade 180
medlemmar och 6 hedersmedlemmar vid årets slut.
Verksamhetsberättelsen god kändes av mötet.

Ekonomisk berättelse.
Kassören presenterade den ekonomiska berättelsen som finns som bilaga till
årsmötesprotokollet.
På det speciella kontot för bouleverksamheten fanns det vid årets slut
5 435 kr. Bouleverksamheten, liksom övriga sektioners verksamhet
har inte kunnat genomföras helt pga restriktioner med anledning av
pandemin.
Den ekonomiska berättelsen godkändes av mötet.

§ I Revisorernas berättelse
Revisorernas berättelse lästes av ordförande (bilaga). Godkändes av mötet.

§ I Fråga om ansvarsfrihet för s§relsen
På revisorernas forslag beslutar årsmötet att styrelsen beviljas ansvarsfrihet
för verksamhetsåret 2020.
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§ {0 Fastställande av arvoden för styrelsen
Styrelsen hade ett föreslag att arvoden för ordförande, kassör och
sekreterare, som har varit 999 kr, skulle halveras eftersom det varit
begränsad verksamhet under 2A2A pga pandemin. Mötet föreslog att
arvodena skulle vara oförändrade, 999 kr. Godkändes av mötet.

§ 11 Sektionernas berättelser
Sektionernas berättelser för boule, bordtennis, bowling och vattengymnastik
finns som bilaga, lästes inte upp på mötet.

Det har uppstått problem vid bokning av tider för boulen utomhus. Bristfällig
information om tider för tävlingar m.m. §ell tar upp frågan i samrådsgruppen
för boulen, där övriga föreningar även ingår. Godkändes av mötet.

§ 12 Val
Styrelse
Hans Hagelin Ordförande
KjellWiksten Ledamot
YvonneJohansson Ledamot

Björn Österberg Kassör
Marianne lsacsson Sekreterare
Tommy Carlsson Ledamot
Morgan Brodin Ledamot

Suppleanter
Laila Andersson Suppleant
Gudrun Fahl6n Suppleant

Revisorer
Eivor Göransson Revisor
Rolf Windemo Revisor

Vakant Revisorssuppleant

Ovanstående val godkändes av mötet.

§ 13 Val av sektionsledare
Bowling, ledare Birgitta Melin

Curt Dahlström
Gudrun Fahlen

Margita Lundvall omval 1

Marianne lsacsson omval 1

Yvonne Brolin omval 1

omval2 år
omval 2 år
nyval 2 år

1 år kvar
1 år kvar
1 ärkvar
1 år kvar

1 år kvar
omval 2 år

omval 1

omval 1

omval 1

omval 1

omval 1
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Vattengymnastik
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§ 13 Val av sektionsledare, forts.
Bordtennis Tommy Carlsson omval 1 år

Lennart Andersson omval 1 år

KjellWiksten omval 1 år
Yvonne Johansson nyval 1 år

Boule

Ovanstående val godkändes av mötet.

§ 14 Val av valberedning
KjellWiksten
Morgan Brodin

§15

§16

§17

§18

omval 1 år
omval 1 år

Godkändes av mötet.

Fastställande av årsavgift tör 2O2O

Vid föregående årsmöte beslutades att årsavgiften 'för 2020 höjs till 200 kr.
Pga att verksamheter inte har kunnat genomföras fullt ut under 2020 hade
styrelsen ett förslag att årsavgiften för 2020 halveras och blir 100 kr.
Godkändes av mötet.

Beslut om budget för 2020
Budgeten för 2021godkändes enligt styrelsens förslag (bilaga).

Beslut i ärenden som styrelsen hänskjutit till mötet
lnga ärenden.

Övriga frågor och avslutning
lnga övriga frågor togs upp.

Ordförande tackade de närvarande och avslutade motet.

Efter det ordinarie motet informerade Lennart Andersson om projektet Livskrafi, vilket
planeras pågå hil|2022. Vandringar pågår, men det har inte varit så stor uppslutning.
I SPMs vattengympa kan man delta för att prova på.

Ett utvärderingsmöte ska hållas någon gång i maj2022.

Vid protokollet

Marianne lsacsson
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