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 § 1 

 Val av presidium  

 Föreligger valberedningens förslag till presidium. 

 Distriktsstämman beslutar 

 a t t till stämmans ordförande välja Per-Olof Öhrn  

 a t t till vice ordförande välja Göran Swahn 

 a t t till föredragande välja Curt Ankarberg 

 a t t till sekreterare välja Evylon Brengesjö, samt 

  a t t till protokolljusterare välja Carina Nilsdotter och Göran Gustafsson, samt 

 a t t till rösträknare välja Anna-Märta Häggqvist och Ingemar Gustafsson 

   

 

 

 

 § 2  

 Fastställande av dagordning, stadgeenlig kallelse och röstlängd  

 Ordföranden presenterar dagordningen och godkännande av densamma. 

 Vidare informeras om att kallelse, med handlingar, distribuerats en månad före stämman, samt 

 att röstlängden utgör de ombud, som vid ankomsten till stämman, erhållit ”gröna” röstkort. 

 Enligt uppgift har 101 kort delats ut, och det är således lika många röstberättigade.  

 Ordföranden ställer proposition rörande antagande av dagordningen, stadgeenlig kallelse  

 samt godkännande av röstlängd. 

   

 Distriktsstämman beslutar 

 a t t godkänna presenterad dagordning,  

 a t t  godkänna förfarandet vid utsändande av kallelse, samt   

 a t t godkänna röstlängd enligt ovan presentation. 

   

  

 

 

 

 



  

 § 3 

 Verksamhetsberättelse 2015 samt årsredovisning 2015-01-01 - 2015-12-31 

 Verksamhetsberättelsen har tillsänts samtliga ombud i brevutskick.  

 Curt Ankarberg redogör för vissa delar av Verksamhetsberättelsen, således läses  

 inte verksamhetsberättelsen upp i sin helhet, vilket godkännes av stämman. 

 Vidare redogör Curt Ankarberg från årsredovisning – resultatrapport för räkenskapsåret 

 2015-01-01 – 2015-12-31. 

 Ordföranden bereder stämman möjlighet ge synpunkter och ställa frågor. 

 Det framkommer föreslag att ordet ”sponsring”, i årsredovisningen, ändras till ”gåva” . 

 Ordföranden ställer proposition om antagande av verksamhetsberättelse för år 2015, samt 

 godkännande av årsredovisning för 2015-01-01 – 2015-12-31. 

 Distriktsstämman beslutar   

 a t t lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna såsom den är utskriven  

  och presenterad, samt 

 a t t godkänna årsredovisning för 2015-01-01 – 2015-12-31 och lägga densamma  

  till handlingarna. 

 Vidare ställs proposition rörande ordvalet i årsredovisningen. 

 Beslutas  

 a t t ordet ”sponsring” skall bytas ut mot ”gåva”. 

 Handlingarna bilägges protokollet.  

 

 

 

 § 4 

 Revisionsberättelse samt fastställande av resultat – och balansräkning  

 Revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2015, daterad 2016-02-19, föredrages av ordföranden. 

 Utdrag ur revisionsberättelsen, där revisorerna påpekar följande: 

 ”Vi vill återigen uppmärksamma stämman och styrelsen på att distriktet under flera år i rad 

 redovisat negativt resultat med åtföljande minskning av det egna kapitalet, vilket nu är 

 helt förbrukat (-2 835 kr.) Det är viktigt att trenden vänds omgående för att undvika  

 likviditetsbrist med åtföljande betalningssvårigheter.” 

 Ordföranden bereder stämman möjlighet ställa frågor och ge synpunkter. 

 Det ges synpunkter på det ”negativa resultatet”, som revisorerna påpekat, samt att en budget- 

 kolumn saknas, vilket är viktigt att den redovisas i handlingen.  

 Curt Ankarberg redogör över att det har gett ett negativt resultat på grund av bland annat 

  förra årets distriktsstämma i Konsert- och kongresshallen i Jönköping. Ett stort antal, som  

 anmält sig till, uteblev från stämman vilket gjorde att vi naturligtvis fick betala avgiften för  

 antalet anmälda deltagare – där blev det en stor minussumma.  

 

  



 ”Då vi i övrigt inte i något avseende funnit skäl till anmärkning föreslår vi distriktsstämman” 

 a t t resultaträkningen, med ett underskott på 23 756  kronor, och balansräkningen,  

  omslutande 11.447:-- kronor, fastställes,  

 a t t resultatet disponeras enligt styrelsens förslag, samt 

 a t t styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. 

  

 Ordföranden frågar om stämman är redo gå till beslut, samt följa propositionsordningen ? 

 Beslutas enligt ovan. 

 Distriktsstämman beslutar 

 a t t resultaträkningen, med ett underskott på 23 756  kronor, och balansräkningen,  

  omslutande 11.447:-- kronor fastställes,  

 a t t resultatet disponeras enligt styrelsens förslag, samt 

 a t t styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. 

  

 Kan vi framföra ett tack till styrelsen för arbetet, som är nedlagt, inför stämman 2016. 

 Beslutas 

 a t t framföra ett tack till styrelsen. 

 Revisionsberättelsen bilägges i sin helhet till protokollet. 

  

  

 § 5 

 Medlemsavgift till Distriktet 

 Ordföranden lämnar ordet fritt. 

 Inga synpunkter kommer, varpå Curt Ankarberg informerar om att det inte kommer att 

 inkasseras någon avgift till distriktet. 

 

  

 § 6 

 Verksamhetsplan Småland-Ölands distrikt 2016 och budget för 2016   

 Verksamhetsplanen presenteras. 

 Planen bilägges protokollet. 

 Vidare presenteras Budget för 2016. 

 Ordföranden bereder stämman möjlighet ställa frågor och ge synpunkter. 

 Det framkommer synpunkter på att budgeten, för 2016, inte speglar de ekonomiska problem 

 som revisorerna påpekat. 

 Slutligen föreslås, från ett ombud, att vi antar budgeten och därmed stödjer styrelsen rörande 

 budgeten. 

 Ordföranden ställer proposition om stämman är redo gå till beslut angående Verksamhetsplan 

 och Budget 2016. 

 Föreslås återremiss. 

 Votering begäres och skall verkställas. 



 Ni som bifaller återremiss markerar med röstkort NU 

 Ni som antar föreslagen budget markerar med röstkort NU. 

  

 Omröstningen är slutförd och visar en klar majoritet för att Budgeten för 2016 skall 

 antas på dagens distriktsstämma. 

 Distriktsstämman beslutar således 

 a t t anta Verksamhetsplan RPG Småland – Ölands distrikt 2016, samt 

 a t t anta Budget 2016. 

 En skriftlig Reservation, rörande Budget 2016, inkommer undertecknad av 

 Marie-Louise Stålbark, Gunnel Tovhult samt Wera Hjalmarsson.  

 Verksamhetsplanen, Budget 2016 samt Reservationen bilägges protokollet. 

 

 

 

§ 7 

 Antal styrelseledamöter för RPG distrikt Småland – Öland 2016  

 Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter består av tretton ledamöter  

 inklusive ordföranden.  

 Ordföranden ställer proposition rörande valberedningens förslag att styrelsen  

 skall bestå av tretton ledamöter, inklusive ordföranden. 

 Distriktsstämman beslutar  

 a t t Småland - Öland distrikts styrelse skall bestå av tretton ledamöter inklusive ordföranden.  

 

 

 

 § 8 

 Val av ordförande  

 Valberedningen föreslår att till ordförande, tillika styrelseledamot, välja Curt Ankarberg,  

 Huskvarna, omval för ett år.  

 Distriktsstämman beslutar 

 a t t till ordförande, tillika styrelseledamot, välja Curt Ankarberg, Huskvarna, omval ett år. 

  

 

 

 § 9 

 Val av styrelse 

 Föreligger valberedningens förslag till distriktsstyrelse. 

 Val av distriktsstyrelse: 

 -  Harriet Andersson Ekenässjön omval - två år 

 -  Börje Skagerö Huskvarna omval - två år 

 - Lisbeth Johnson Eksjö  omval - två år 

 - Kjell Skepö Värnamo nyval  - två år  

 -  Arnold Ottosson Kalmar omval - ett år 



 I styrelsen ingår dessutom, valda 2015 

 - Barbro Gustafsson  Värnamo    

 - Roland Nelsson Holsbybrunn  

 - Berna Karlsson Södra Vi  

 - Folke Hjelmstam Jönköping  

 - Kent Arphult Habo    

 - Kerstin Åverling Oskarshamn   

 - Karin Söderström Växjö .   

 

 Avgår: Maria Bernhardsson  

 Ordföranden ställer proposition rörande föreslagna ledamöter att ingå i distriktsstyrelsen. 

 Distriktsstämman beslutar 

 a t t antaga valberedningens förslag att ovanstående tolv ledamöter skall, tillsammans 

  med ordföranden, ingå i distriktsstyrelsen. 

 

 

   

 § 10 

 Val av revisorer, ordinarie samt ersättare för 2016   

 Valberedningen föreslår följande personer till revisorer. 

 - Billy Petersson ordinarie   

 - Bo-Göran Vivhult ordinarie     

 - Jan Berggren ersättare  

 - Curt Polsten ersättare    

 Distriktsstämman beslutar 
 a t t antaga valberedningens förslag rörande revisorer. 

 

 

 Förhandlingarna ajourneras, kl. 13.00, på grund av beställda luncher till deltagarna. 

 

 Förhandlingarna återupptas kl. 14.00. 

 

 

  

 § 11 

 Val av valberedning 

 Följande har utgjort valberedning inför 2016 års distriktsstämma. 

- Anders Bengtsson  

- Sven Larqvist, samt 

 - Curt Karlsson 

 

 Distriktsstämman beslutar 

 a t t till valberedning, inför 2017 års distriktsstämma, välja 

 - Anders Bengtsson 

 - Lars Johansson, samt 

 - Curt Karlsson 



 

 

 § 12 

 Skrivelse från Valberedningen om framtidsutredning 

 I skrivelse vill RPG´s valberedning uppmärksammas att det, under verksamhetsåret 

 2016, finns ett akut behov av en framtidsutredning. Det är allt svårare att rekrytera  

 till uppdrag i distriktets styrelse.  

 Föreligger förslag från valberedningen 

 a t t distriktsstämman ger distriktsstyrelsen i uppdrag att skyndsamt initiera en 

  framtidsutredning. 

 Styrelsen ställer sig bakom ovanstående skrivelse. 

 Ordföranden bereder möjlighet att ställa frågor och ge synpunkter. 

 Gunnel Tovhult, Jönköping, lämnar följande yrkande: 

 ”RPG-föreningarna i distriktet skall ha i uppdrag att nominera personer, med vana och 

 erfarenhet, gärna yngre pensionärer.” 

 Beslutas 

 a t t valberedningen och styrelsen får i uppdrag att initiera en framtidsutredning och 

  även beakta ovanstående yrkande. 

 

 Valberedningens skrivelse bilägges protokollet. 

  

 

 

 § 13 

 Information 

 a/ Börje Skagerö informerar om sommarens och kommande resor. 

 b/ ”Kom med i Motionskampen” har utlysts under våren där man kan, genom att gå 

  eller cykla,  samla poäng till sig själv och sin förening. Broschyrer har 

  distribuerats till RPG-föreningarna. 

 

 

  

 § 14 

 Övriga frågor 

 a/ Det framkommer önskemål att dagordningen visas på ”power point”. 

  Det skall beaktas till kommande stämma. 

 

 

 

 

 



 

 

 § 15 

 Avslutning 

 Curt Ankarberg framför tack till avgående styrelseledamoten Maria Bernhardsson och 

 överlämnar en blomma. 

 Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar förhandlingarna avslutade. 

  

  

 

 

 

 

  

 ______________________________ ______________________________ 

 Per-Olof Öhrn Evylon Brengesjö 

 Ordförande Sekreterare 

 

 

 

 

 ______________________________ 

 Göran Swahn 

 Vice ordförande 

 

 

 

 

 Protokolljusterare Protokolljusterare 

 

  

 ______________________________ ______________________________ 

 Carina Nilsdotter Göran Gustafsson  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

  

  
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

.   

  

  

 

 

 

 

 

  

  

 



 


