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Fört vid årsmöte med SRFS
Tid: 2014–03–19, kl 13.00-14.30
Plats: SRF-huset, Enskede

§ 1.  Mötets öppnande, parentation
Ordförande Lennart Nolte öppnade årsmötet och hälsade de närvarande 
välkomna. Parentation hölls över de medlemmar som avlidit sedan förra 
årsmötet: Dagny Mörk, Ingemar Larsson, Gertrud Zetterström, Ingemar 
Ebers. De avlidna hedrades med en tyst minut. 

§ 2.  Mötets behöriga utlysande
Fastslogs att mötet utlysts i stadgeenlig ordning.

§ 3.  Röstlängd
Deltagarna ropades upp och 34 röstberättigade medlemmar kunde noteras 
i röstlängden.

§ 4.  Fastställande av dagordning
Styrelsens förslag till dagordning godkändes.

§ 5.  Val av mötesfunktionärer
  a) Till mötesledare valdes Bo Nirstedt. 
  b) Till mötessekreterare valdes Maj Larsson.
  c) Till protokolljusterare och tillika rösträknare valdes Gösta Strandberg 
och Karl Gunnar Roth.

§ 6.  Rapporter
Lennart Nolte lämnade det glädjande beskedet att Iris höjt sitt anslag från 
10 000 kr till 15 000 kr.
Lennart rapporterade också om Seniorföreningens hemsida där man nu 
kan nå oss. Ett bra sätt att få reda på vad Seniorföreningen arbetar med.

§ 7.  Styrelsens årsberättelse för år 2013
Sedan sekreteraren föredragit de viktigaste punkterna i årsberättelsen la-
des denna med godkännande till handlingarna.



§ 8.   Revisorns berättelse
Bo Nirstedt föredrog revisionsberättelsen varefter den godkändes och la-
des till handlingarna.

§ 9.  Resultat- och balansräkning
Den ekonomiska rapporten fastställdes och godkändes och lades därefter 
till handlingarna.

§ 10.  Ansvarsfrihet
På revisorns förslag beviljades styrelsen ansvarsfrihet för 2013 års förvalt-
ning.

§ 11.  Medlemsavgift
Medlemsavgiften för år 2015 är oförändrad 100 kronor.

§ 12.  Förslag till stadgeändring
Jan Delvert presenterade styrelsens förslag till ändringar. Årsmötet godkän-
de de redaktionella ändringarna samt ändringen beträffande tid för årsmö-
te. Även punkten ”Den som blir medlem under sista kvartalet betalar ingen 
medlemsavgift för innevarande år” godkändes av årsmötet.
Styrelsens förslag angående hedersmedlem väckte livlig diskussion. 
Många synpunkter framkom: Åldersgränsen 85 år ifrågasattes. Somliga 
menade att visst har man råd att betala. Den tyngst vägande synpunkten 
var att det är obarmhärtigt att utesluta en medlem som av olika anledningar 
inte längre kan eller orkar vare sig deltaga i aktiviteter eller betala avgift. 
Det kan betyda oerhört mycket att få föreningens brev etc.
På Lennart Noltes förslag beslöt man att låta frågan vila till nästa årsmöte.  
Till dess skall styrelsen överväga de synpunkter som kommit fram och läg-
ga fram ett nytt förslag vid årsmötet 2015.

§ 13.  Styrelseval
  a)  Till föreningens ordförande för det kommande året omvaldes Lennart 
Nolte.
  b) Gunnar Engström, Jan Delvert och Maj Larsson och Monica Ulmeryd 
omvaldes för ett år.

§ 14.  Val av revisor
Till ordinarie revisor för ett år omvaldes Bo Nirstedt med Bert Roos som 
ersättare.



§ 15.  Val av aktivitetskommitté
Som medlemmar i aktivitetskommittén omvaldes Barbro Lindell, Margot 
Lindberg och Rolf Bergman. Barbro Lindell sammankallande.

§ 16.  Val av valberedning
Till valberedning omvalde årsmötet Elisabeth Ståhl och Gunnar Sandström 
och nyvalde Dagny Georgii.  
                                                      
§ 17.  Kommande aktiviteter
Barbro Lindell presenterade årets aktiviteter: 22 maj båtutflykt till Drottning-
holm med guidning på Drottningholm. 17 september utfärd. 28 november 
adventsmiddag. I år går den av stapeln på en fredag. Om någon har något 
emot denna veckodag skall de höra av sig.
Upplysningsvis nämndes att den 5 april anordnas en specialvisning för syn-
skadade på Armémuseet.

§ 18.  Övriga frågor
Inga övriga frågor förelåg.

§ 19.  Avslutning
Lennart Nolte tackade Bo Nirstedt för hans lugna sätt att leda oss genom 
årsmötet och tackade också alla som jobbat i och för Seniorföreningen un-
der det gångna året.
Därefter förklarades årsmötet avslutat.
Efter årsmötet berättade Tina Nummi Södergren om vad som är på gång 
inom SRF, och Fredrik Stenberg, vd på Iris Förvaltning AB, informerade om 
Bolagsgruppen. 
Sedan följde lättsam samvaro i matsalen med snittar, vin eller öl samt kaffe 
och en stor bit morotskaka.  

Enskede 19 mars 2014

Vid protokollet:

Maj Larsson, sekreterare

Justerat:

..............................                                                         ..............................
Gösta Strandberg                                                               Karl Gunnar Roth
justerare                                                                              justerare 


