Protokoll fört vid distriktsstämma för RPG Småland-Öland
Tid: Torsdagen 2022-03-10 kl. 11.00
Plats: Immanuelskyrkan, Jönköping
Distriktsordförande Roland Eckerby hälsar distriktsstämmans deltagare
välkomna och förklarar mötet för öppnat.
§ 1
Val av presidium
Föreligger valberednings förslag till presidium.
Distriktsstämman beslutar
att
till stämmans ordförande välja Per Olof Öhrn
att
till vice ordförande välja Göran Swahn
att
till sekreterare välja Birgitta Grundin Axelson
att
till protokolljusterare och rösträknare välja Evan Brunehult och
Göran Gustafsson
Föredragande Roland Eckerby
§ 2
Fastställande av dagordning, stadgeenlig kallelse och fastställande av röstlängd
Ordförande presenterar dagordningen och informerar om att kallelsen med
handlingar distribuerats en månad före mötet samt att röstlängd utgör de 111 ombud
som registrerats.
Ordförande ställer proposition rörande antagande av dagordning,
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 2021 samt årsredovisning 2021-01-01 - 2021-12-31
- Verksamhetsberättelsen 2021 samt
- resultat och balansräkning för räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31.
föredras
Ordförande bereder stämman möjlighet att ge synpunkter och ställa frågor.

Distriktsstämman beslutar
att
godkänna verksamhetsberättelsen för RPG Småland- Öland 2021
att
godkänna årsredovisningen för 2021-01-01 - 2021-12-31
§ 4
Revisionsberättelse samt fastställande av resultat- och balansräkning
Revisionsberättelse för räkenskapsåret 2021, daterad 2022-02-01 föredras
av revisor Bertil Timarson.
Utdrag ur revisionsberättelsen:
Då vi inte i något avseende funnit skäl till anmärkning föreslår vi distriktsstämman
att resultaträkningen, med ett överskott på 44 033 kr, och balansräkningen,
omslutande 283 763 kr, fastställs, samt
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 44 033 kronor och balansräkningen omslutande 283 763 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 2021.
§ 5
Medlemsavgifter till distriktet 2022
Inga avgifter kommer att tas ut till distriktet 2022.
Ordföranden lämnar ordet fritt.
Distriktsstämman beslutar
att
årsavgiften till distriktet för år 2022 är 0 kronor.
§ 6
Verksamhetsplan för Småland- Ölands distrikt 2022 och budget för 2022
Beslut om verksamhetsplan och budget för 2022 fattat vid höstmötet 2021.
Distriktsstämman beslutar
att
godkänna höstmötets beslut.

§ 7
Antalet styrelseledamöter för RPG distrikt Småland-Öland 2022
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.
§ 8
Val av ordförande
Valberedningen föreslår att till ordförande, tillika styrelseledamot, välja
Roland Eckerby, Habo för ett år.
Distriktsstämman beslutar
att
till ordförande, tillika styrelseledamot välja Roland Eckerby, Habo
för ett år, valet är enhälligt.
§ 9
Val av styrelse
Föreligger valberedningens förslag till distriktsstyrelse.
Ledamöter:

Harriet Andersson
Lennart Runesson
Rolf Gabrielsson
Egon Hult
Roberth Johansson
Sören Lundström

Dessutom ingår valda 2021:
Kerstin Åverling
Gerd Gärdborn
Irene Wilhelmsson
Boppe Pershamn
Inga-Lill Wäring
Sven Holmqvist

Ekenässjön
Kalmar
Taberg
Jönköping
Aneby
Vetlanda

två år
två år
två år
ett år
två år, nyval
två å,r nyval

Oskarshamn
Jönköping
Vaggeryd
Nybro
Växjö
Ekenässjön

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

Ordföranden bereder stämman möjlighet att ge synpunkter på
valberedningens förslag.

Distriktsstämman beslutar
att antaga valberedningens förslag att ovanstående tolv ledamöter ska
tillsammans med ordföranden ingå i distriktsstyrelsen.
§ 10
Val av revisorer
Valberedningens förslag till revisorer:
Bertil Timarson
Billy Petersson
Suppleanter:
Jan Berggren
Marita Hult-Ottosson

Taberg
Jönköping
Nässjö
Nässjö

ett år
ett år
ett år
ett år

§ 11
Val av valberedning
Till valberedning inför 2023 års distriktsstämma föreslås:
Curt Karlsson
Nässjö, sammankallande
Barbro Gustafsson
Värnamo
Anders Bengtsson
Smålandsstenar, nyval
Distriktsstämman beslutar
att välja ovanstående personer att utgöra valberedning inför 2023 års
distriktsstämma.
§ 12
Förslag från styrelsen
Styrelsen vill uppmuntra till medlemsvärvning med att lämna bidrag till föreningarna:
- 150 kronor per ny medlem under 2022 till de första 1000 under året.
§ 13
Förslag från medlemmar
Redovisning önskas vid kommande distriktsstämma över:
- vilka frågor som drivits och
- vad som konkret har uppnåtts i kommuner och region.
§ 14
Information
- Samtalsdag om kommunala pensionärsråd (KPR) den 22 april i Pingstkyrkan,
Nässjö.
- Information om kommande resor i distriktets regi.

§ 15
Tack
Roland Eckerby framför tack till avgående styrelseledamöter
Kjell Skepö och Rune Solid.
§ 16
Avslutning
Ordförande tackar för visat intresse och förklarar förhandlingarna avslutade.

______________________
Per Olof Öhrn
Ordförande

______________________
Birgitta Grundin Axelson
Sekreterare

______________________
Göran Swahn
Vice ordförande

______________________
Evan Brunehult
Protokolljusterare

_______________________
Göran Gustafsson
Protokolljusterare
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