
Protokoll fört vid Distriktsstämman för RPG Småland-Öland

Tid: Fredagen 2019-03-15, kl.11.00.
Plats: Nässjö 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 Ola Sundberg
att till vice ordförande välja Göran Swahn
att till föredragande välja Anders Bengtsson
att till sekreterare välja Birgitta Grundin Axelson
att till protokollsjusterare välja Evan Brunehult och Gudrun Fleur
att till rösträknare välja Cilas Ottosson och Hillevi Sandberg 

§ 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, 115 ombud.

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 2018 samt resultat och balansräkning 2018

Verksamhetsberättelsen har tillsänts samtlig ombud.
Anders Bengtsson redogör för vissa delar av verksamhetsberättelsen samt
för resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2018-01-01 – 
2018-12-31.

Ordföranden bereder stämman möjlighet att ge synpunkter och ställa frågor.

Distriktsstämman beslutar
att godkänna verksamhetsberättelsen för RPG Småland-Öland 2018 samt 
att godkänna årsredovisning för 2018-01-01 – 2018-12-31.



§ 4
Revisionsberättelse samt fastställande av resultat- och balansräkning

Revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2018, daterad 2019-02-22, 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 22 996 kronor, och balansräkningen

omslutande 159 165  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 22 996  kronor och balansräkningen om-

slutande 159 165 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 2018.  

§ 5
Antalet styrelseledamöter för RPG distrikt Småland-Öland 2019

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.

§ 6
Val av distriktsordförande

Valberedningen föreslår att till distriktsordförande, tillika styrelseledamot, välja Anders 
Bengtsson, Smålandsstenar för ett år.

Distriktsstämman beslutar
att till distriktsordförande, tillika styrelseledamot, välja Anders Bengtsson, 
Smålandsstenar för ett år.



§ 7
Val av styrelse 

Föreligger valberedningens förslag till distriktsstyrelse.

Ledamöter: Kerstin Åverling Oskarshamn två år
Egon Hult Jönköping två år
Irene Wilhelmsson Vaggeryd två år
Boppe Perhamn Nybro två år nyval
Inga-Lill Wäring Växjö två år nyval
Sven Holmqvist Ekenässjön två år nyval

Avgår: Håkan Dufva Eksjö
Berna Karlsson Södra Vi
Roland Nelsson Holsbybrunn

Dessutom ingår valda vid distriktets stämma 2018:

Harrieth Andersson Ekenässjön
Lisbeth Johnson Eksjö
Börje Skagerö Huskvarna
Kjell Skepö Värnamo
Roland Eckerby Habo
Lennarth Runesson Kalmar

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.

§ 8
Val av  revisorer, ordinarie samt ersättare för 2019

Valberedningen föreslår följande personer till revisorer:
Billy Petersson Jönköping ordinarie ett år
Bertil Timarson Taberg ordinarie ett år

Suppleanter Jan Berggren Nässjö ett år
Kerstin Järpehult Habo ett år

Distriktsstämman beslutar
att antaga valberedningens förslag rörande revisorer

§ 9
Val av valberedning 

Följande har utgjort valberedning inför 2019 års distriktsstämma:
Barbro Gustafsson Värnamo
Curt Karlsson Nässjö



Valberedningen ska bestå av tre personer
Förslag till ny ledamot  i valberedningen är Roland Nelsson, Holsbybrunn.

Distriktsstämman beslutar
att till valberedning inför 2020  års distriktsstämma välja

Curt Karlsson Nässjö sammankallande
Barbro Gustafsson Värnamo
Roland Nelsson Holsbybrunn

§ 10
Information

Informeras om:

• Hälsoinformatörer, varje förening har möjlighet att utse 2 personer att delta i 
utbildningar som sker en gång per termin. Ett projekt som startats av SPF.

• Sommarens resor 2019: Vänern runt, Jämtlands natur och kultur samt resa med 
hemligt mål.

• Passionsspelen Oberammergau 2020, 7 dagar  29 maj – 4 juni 2020.
• Ölandsvecka, gemenskapsdagar onsdag – söndag 21 – 25 augusti 2019.
• Motionskampen, samla poäng under tiden februari – juni 2019. Minst en halvtimmas

sammanhängande fysisk aktivitet för poäng.
• Medlemsvärvning, pengar finns att söka för olika värvningsaktiviteter.
• NTF håller en trafiksäkerhetskurs för äldre i Jönköping den 23 april 2019. 
• Höstmötet blir torsdagen den 10 oktober 2019 i Kalmar.

§ 11
Frågor/synpunkter

Ordförande rekommenderar föreningarna att sända in motioner till styrelsen.

§ 12
Tack

Vice ordförande Kjell Skepö tackar Anders Bengtsson för ett utomordentligt utfört arbete 
som ordförande.

Anders Bengtsson tackar för förtroendet att få vara distriktets ordförande.

Tack till avgående styrelseledamöterna  Berna Karlsson, Roland Nelsson och Håkan 
Dufva för långvarigt arbetet i styrelsen.

Berna Karlsson och Roland Nelsson tackar för all år i styrelsen.

Vidare framförs tack till  valberedningen och Curt Karlsson samt till presidiet för arbete 
under stämman.



§ 13
Avslutning

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar förhandlingarna avslutade.

__________________________ _______________________________
Ola Sundberg Birgitta Grundin Axelson
Ordförande Sekreterare

__________________________
Göran Swahn
Vice ordförande

____________________________ _______________________________
Evan Brunehult Gudrun Fleur
Protokolljusterare Protokolljusterare


