Protokoll fört vid distriktsstämma i digitalt forum för RPG Småland-Öland
Tid: Den 23 april 2021 kl 10.00 (digitalt forum via zoom).
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 Sven Holmqvist
att
till vice ordförande välja Claes-Göran Nyrén
att
till sekreterare välja Birgitta Grundin Axelson
att
till protokolljusterare välja Ann-Carine Eckerby och Sören Lundström
Föredragande Anders Bengtsson och vid behov övriga i styrelsen.

§ 2
Fastställande av dagordning och stadgeenligt utlysande av distriktsstämman (stadgarna § 7).
Kallelse med handlingar har sänts till samtliga RPG föreningar den 12 mars 2021.
Förslag till beslut: att godkänna dagordning och förfarandet vid utsändande av kallelse och handlingar.
Distriktsstämman beslutar
att
godkänna dagordning
att
godkänna förfarandet vid utsändande av kallelse och handlingar

§ 3
Fastställande av röstlängd.
Distriktsstyrelsen har beslutat att varje RPG förening, oavsett antal medlemmar, utser endast ett ombud
till årets distriktsstämma.
Antalet ombud till stämman är 18.
Distriktsstämman beslutar
att
antalet ombud utgör röstlängd.

§ 4
Verksamhetsberättelse 2020.
Verksamhetsberättelsen är utsänd i samband med kallelsen.
Föredragande presenterar verksamhetsberättelsen och omnämner särskilt de projekt som utförts och
kommer att utföras tillsammans med övriga pensionärsföreningar i Jönköpings län.
Förslag till beslut: att godkänna verksamhetsberättelsen för RPG Småland-Öland 2020
Distriktsstämman beslutar
att godkänna verksamhetsberättelsen för RPG Småland-Öland 2020.

§ 5
Revisionsberättelse samt fastställande av resultat- och balansräkning jämte beslut om
ansvarsfrihet.
Revisionsberättelse har lämnats för räkenskapsåret 2020, daterad 5 mars 2021.
Utdrag ur revisionsberättelsen:
“Då vi inte i något avseende funnit skäl till anmärkning föreslår vi distriktsstämman
att resultaträkningen med ett överskott på 100 054 kronor och balansräkningen omslutande 239 729
kronor fastställs samt
att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.
Distriktsstämman beslutar
att resultaträkningen med ett överskott på 100 054 kronor och balansräkningen omslutande 239 729
kronor fastställs.
att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.
Vice ordförande framför ett tack till styrelsens ordförande och styrelsen för det arbete de lagt ner under
2020.

§6
Verksamhetsplan för RPG distrikt Småland-Öland 2021 och budget för 2021.
Verksamhetsplan och budget presenteras.
Distriktsstämman beslutar
att anta verksamhetsplan för RPG Småland-Ölands distrikt 2021
att anta budget för 2021

§7
Medlemsavgifter till distriktet 2021.
Inga avgifter kommer att tas ut till distriktet 2021.

§ 8
Antal styrelseledamöter för RPG distrikt Småland-Öland 2021.
Valberedningen föreslår att styrelsen består av 12 ledamöter plus ordförande (totalt 13 personer).
Förslag till beslut: bifall till valberedningens förslag.
Distriktsstämman beslutar
att Småland-Öland distrikts styrelse ska bestå av tretton ledamöter inklusive ordförande..

§ 9
Val av distriktsordförande.
Valberedningen föreslår att till distriktsordförande, tillika styrelseledamot, välja Roland Eckerby, Habo
för ett år.
Distriktsstämman beslutar
att till distriktsordförande tillika styrelseledamot , välja Roland Eckerby, Habo för ett år.

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

Kerstin Åverling
Gerd Gärdborn
Irene Wilhelmsson
Boppe Pershamn
Inga-Lill Wäring
Sven Holmqvist
Egon Hult

Valda vid distriktsstämma 2020:
Harrieth Andersson
Kjell Skepö
Lennart Runesson
Rolf Gabrielson
Rune Solid

Oskarshamn
Jönköping
Vaggeryd
Nybro
Växjö
Ekenässjön
Jönköping

två år
två år, nyval
två år
två år
två år
två år
ett år

Ekenässjön
Värnamo
Kalmar
Taberg
Vetlanda

två år
två år
två år
två år
två år

Distriktsstämman beslutar
att anta valberedningens förslag att ovanstående tolv ledamöter ska tillsammans med ordföranden ingå
i distriktsstyrelsen.
Lisbeth Johnsson ansvarar för distriktets hemsida och administration av motionskampen.

§ 11
Val av revisorer, ordinarie samt ersättare för 2021.
Valberedningen föreslår följande personer till revisorer:
Billy Petersson
Jönköping
Bertil Timarson
Taberg
Jan Berggren
Nässjö
Marita Hult-Ottosson
Nässjö
Distriktsstämman beslutar
att anta valberedningens förslag rörande revisorer.

ordinarie
ordinarie
suppleant
suppleant

ett år
ett år
ett år
ett år

§ 12
Övriga frågor.
Information från styrelsen:
Förhoppningsvis kommer planerade kursverksamheter att starta upp efter sommaren.
Höstmötet planeras kunna genomföras i Tranås.
Styrelsen tar gärna emot förslag och frågor.
Curt Karlsson påminner om enkät som sänts ut till RPG ordförande i distriktet och vädjar till de som
ännu inte sänt in svar att göra det. Svaren kommer att bilda underlag för fortsatt arbete.

§ 13
Förhandlingarna avslutas
Ordförande tackar för visat intresse och förklarar förhandlingarna avslutade.
Ett varmt tack framförs till Anders Bengtsson för utfört arbete som RPGs distriktsordförande.
Anders Bengtsson tackar för sin tid inom RPG distriktet. Han kommer att finnas kvar i ledningsgruppen
för projektet “ att motverka och bryta ofrivillig ensamhet bland äldre”.

_______________________________________
Sven Holmqvist
Ordförande

___________________________________
Birgitta Grundin Axelson
Sekreterare

______________________________________
Claes-Göran Nyrén
Vice ordförande

______________________________________
Ann-Carine Eckerby
Protokolljusterare

____________________________________
Sören Lundström
Protokolljusterare

Bilagor till protokoll fört vid distriktsstämma i digitalt forum för RPG Småland-Öland 23 april
2021:
§4
Verksamhetsberättelse 2020.
§5
Revisionsberättelse för räkenskapsåret 2020.
§6
Verksamhetsplan för RPG Småland-Öland 2021 och budget för 2021

