Protokoll fört vid Distriktsstämman för RPG Småland-Öland
Tid: Fredagen 2018-03-16, kl.11.00.
Plats: Ljungby Missionskyrka
Ordförande Anders Bengtsson hälsar distriktsstämmans deltagare välkomna och förklarar
mötet för öppnat.
§1
Val av presidium
Föreligger valberedningens förslag till presidium.
Distriktsstämman beslutar
att
till stämmans ordförande välja Per Olof Öhrn
att
till vice ordförande välja Göran Swahn
att
till föredragande välja Anders Bengtsson
att
till sekreterare välja Birgitta Grundin Axelson
att
till protokollsjusterare välja Göran Gustafsson och Carina Nilsdotter
att
till rösträknare välja Tommy Bengtsson och Owe Wallin
§2
Fastställande av dagordning, stadgeenlig kallelse och fastställande av röstlängd
Föredragande presenterar dagordningen och informerar om att kallelsen med handlingar
distribuerats en månad före stämman samt att röstlängd utgör de ombud som vid
registreringen erhållit röstkort, 97 ombud samt 8 distriktsledamöter.
Ordförande ställer proposition rörande antagande av dagordningen, stadgeenlig kallelse
samt fastställande av röstlängd.
Distriktsstämman beslutar
att
godkänna presenterad dagordning
att
godkänna förfarandet vid utsändande av kallelse
att
fastställa röstlängd enligt ovan
§3
Verksamhetsberättelse 2017 samt årsredovisning 2017-01-01 – 2017-12-31
Verksamhetsberättelsen har tillsänts samtlig ombud.
Anders Bengtsson redogör för vissa delar av verksamhetsberättelsen.
Egon Hult redogör för resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2017-01-01 –
2017-12-31.
Ordföranden bereder stämman möjlighet att ge synpunkter och ställa frågor.
Det framkommer önskan om ett ökat arbete med:
– integration, värdegrund och medmänsklighet
– fler medlemmar och föreningar i Kronobergs län
– gemensamma manifestationer med andra pensionärsorganisationer

Ordföranden ställer frågan om antagande av verksamhetsberättelse för år 2017 samt om
godkännande av årsredovisning för 2017-01-01 – 2017-12-31
Distriktsstämman beslutar
att
godkänna verksamhetsberättelsen för RPG Småland-Öland 2017 samt
att
godkänna årsredovisning för 2017-01-01 – 2017-12-31.
Ovan lämnade synpunkter ska beaktas.
§4
Revisionsberättelse samt fastställande av resultat- och balansräkning
Revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2017, daterad 2017-02-08, föredras av
ordföranden.
Utdrag ur revisionsberättelsen:
”Då vi icke i något avseende funnit skäl till anmärkning föreslår vid distriktsstämman
att
resultaträkningen med ett överskott på 54.132 kronor, och balansräkningen
omslutande 127.447 kronor fastställs.
att
styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar”
Ordföranden ger stämman möjlighet att ställa frågor och ge synpunkter.
Distriktsstämman beslutar
att
resultaträkningen med ett överskott på 54.132 kronor och balansräkningen omslutande 127.447 kronor fastställs
att
styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.
Ordföranden framför ett tack till styrelsens ordförande och övriga i styrelsen för det arbete
de lagt ner under 2017.
§5
Förslag om förhandlingsdel vid det årliga höstmötet i distriktet
Distriktsstyrelsen föreslår
att
införa en kortare förhandlingsdel vid det årliga höstmötet
att
till det årliga höstmötet hänskjuta beslut om verksamhetsplan och budget för
det kommande verksamhetsåret.
Ordföranden ger stämman möjlighet till synpunkter.
Börje Skagerö yrkar avslag på styrelsens förslag.
Ordförande ställer proposition rörande förslagen.
Distriktsstämman beslutar bifalla styrelsens förslag.

§6
Medlemsavgifter till distriktet 2018
Inga avgifter kommer att tas ut till distriktet 2018.
Ordföranden lämnar ordet fritt.
Synpunkt framförs om att när avgiften ska höjas ska detta meddelas ett år före höjning.
Distriktsstämman beslutar
att
lägga meddelandet om medlemsavgift till handlingarna.
§7
Verksamhetsplan för Småland-Ölands distrikt 2018 och budget för 2018
Verksamhetsplan och budget för 2018 presenteras.
Ordföranden bereder stämman möjlighet att ställa frågor och ge synpunkter.
Ordföranden ställer proposition om stämman är redo att gå till beslut angående
verksamhetsplan och budget för 2018.
Distriktsstämman beslutar
att
anta verksamhetsplan RPG Småland-Ölands distrikt 2018
att
anta budget 2018
§8
Antalet styrelseledamöter för RPG distrikt Småland-Öland 2018
Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter består av tretton ledamöter inklusive
ordföranden.
Ordföranden ställer proposition rörande valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av
tretton ledamöter inklusive ordföranden.
Distriktsstämman beslutar
att
Småland-Öland distrikts styrelse ska bestå av tretton ledamöter inklusive
ordförande.
§9
Val av ordförande
Valberedningen föreslår att till ordförande, tillika styrelseledamot, välja Anders Bengtsson,
Smålandsstenar för ett år.
Distriktsstämman beslutar
att
till ordförande, tillika styrelseledamot, välja Anders Bengtsson, Smålandsstenar för
ett år.

§10
Val av styrelse
Föreligger valberedningens förslag till distriktsstyrelse.
Ledamöter:

Avgår:

Harrieth Andersson
Lisbeth Johnson
Börje Skagerö
Kjell Skepö
Roland Eckerby
Lennarth Runesson

Ekenässjön
Eksjö
Huskvarna
Värnamo
Habo
Kalmar

Arnold Ottosson
Elisabet Grönfeldt

Kalmar
Oskarshamn

två år
två år
två år
två år
två år
två år

nyval
nyval

Dessutom ingår valda vid distriktets stämma 2017:
Kerstin Åverling
Håkan Dufa
Berna Karlsson
Roland Nelsson
Egon Hult
Irene Wilhelmsson

Oskarshamn
Eksjö
Södra Vi
Holsbybrunn
Jönköping
Vaggeryd

Ordföranden bereder stämman möjlighet att ge synpunkter på valberedningens förslag.
Distriktsstämma beslutar
att
antaga valberedningens förslag att ovanstående tolv ledamöter ska tillsammans
med ordföranden ingå i distriktsstyrelsen.
§ 11
Val av revisorer, ordinarie samt ersättare för 2018
Valberedningen föreslår följande personer till revisorer:
Billy Petersson
Jönköping
Bertil Timarson
Taberg
Suppleanter
Jan Berggren
Nässjö
Kerstin Järpehult
Habo
Avgår:
Bo-Göran Vivhult

ordinarie
ordinarie

Distriktsstämman beslutar
att
antaga valberedningens förslag rörande revisorer.
§ 12
Val av valberedning
Följande har utgjort valberedning inför 2018 års distriktsstämma:
Barbro Gustafsson
Värnamo
Lars Johansson
Huskvarna
Curt Karlsson
Nässjö
Lars Johansson har avböjt omval.

ett år
ett år nyval
ett år
ett år nyval

Valberedningen ska bestå av tre personer
Distriktsstämman beslutar
att
till valberedning inför 2019 års distriktsstämma välja
Curt Karlsson
Barbro Gustafsson

Nässjö
Värnamo

sammankallande

Ytterligare ett förslag till ledamot tas fram.
§ 13
Information
Informeras om:
–
–
–
–
–
–

Sommarresor till Västra Skåne, Skagen och resa med hemligt mål
Friskvårdssatsningen motionskampen som pågår under våren med ca 200
deltagare
Gemenskapsdagar på Klintagården, Öland 22-26 augusti
Medlemsvärvning ”Vi vill växa”. Tillsammans kan vi mer, når vi längre och har
roligare.
Hälsoprojekt med nykterhetsfrågor
Powerpoint om RPGs arbete Småland-Öland visas.

§ 14
Tack
Tack framförs till avgående styrelseledamöter Arnold Ottosson och Elisabeth Grönfeldt och
till valberedningens ordförande Curt Karlsson för arbete som lagts ner under året.
Vidare framförs tack till stämmans ordförande Per Olof Öhrn och övriga i presidiet
för arbete under stämman.
§ 15
Avslutning
Ordförande tackar för visat intresse och förklarar förhandlingarna avslutade.

__________________________
Per Olof Öhrn
Ordförande

_______________________________
Birgitta Grundin Axelson
Sekreterare

__________________________
Göran Swahn
Vice ordförande
____________________________
Göran Gustafsson
Protokollsjusterare

_______________________________
Carina Nilsdotter
Protokollsjusterare

