Aktiva Seniorer i Uppsala
Årsmöte den 1 mars 2017
§ 1 Årsmötets öppnande
Styrelsens ordförande Anita Lundin hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet
öppnat.
§ 2 Val av ordförande för årsmötet
Beslutades
att välja Bror-Erik Lundin att leda årsmötesförhandlingarna.
§ 3 Val av sekreterare för årsmötet
Beslutades
att välja Elisabeth Agell som sekreterare för årsmötet.
§ 4 Val av justerare tillika rösträknare
Beslutades
att välja Karl-Erik Petersson och Margareta Sund till justerare och rösträknare.
§ 5 Fastställande av röstlängd
Beslutades
att dagens närvarolista utgör röstlängd (bifogas protokollet).
§ 6 Anmälan av övriga frågor
Inga övriga frågor fanns anmälda eller anmäldes.
§ 7 Fastställande av föredragningslista
Beslutades
att fastställa den utdelade föredragningslistan.
§ 8 Årsmötets behöriga utlysande
Bror-Erik Lundin åberopade kallelsen som fanns i vårprogrammet, vilket hade skickats
ut den 9 januari. Information om årsmötet har också funnits på hemsidan.
Beslutades
att årsmötet utlysts i god tid enligt stadgarna.
§ 9 Föredragning av verksamhetsberättelse samt ekonomiska berättelser
Bror-Erik Lundin föredrog verksamhetsberättelsen rubrik för rubrik samt resultat- och
balansräkning. Konstaterades att Britt-Marie Gunnarstedt (adj. styrelseledamot) fått ett
felaktigt efternamn. Rättelse kommer att införas i verksamhetsberättelsens original.
Styrelsen föreslår att 2016 års vinst på 13 834 kr överförs till 2017 års verksamhet att
disponeras enligt styrelsens förslag.
Beslutades
att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna.
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§10 Föredragning av revisionsberättelse
Revisor Bo Pålsson föredrog revisionsberättelsen och tillstyrkte att årsmötet beslutar att
fastställa resultat- och balansräkningen samt godkänna styrelsens förslag angående
disposition av vinsten. Han tillstyrkte vidare att årsmötet beslutar att bevilja styrelsen
ansvarsfrihet för 2016.
Beslutades
att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.
§ 11 Fastställande av resultat- och balansräkning samt vinstdisposition
Beslutades
att fastställa resultat- och balansräkning samt förslag till vinstdisposition.
§ 12 Ansvarsfrihet för styrelsen
Beslutades
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.
§ 13 Framställningar och förslag från styrelsen
Föredrogs ett förslag till stadgeändring i § 4, Föreningsstämma, Mom 4, med anledning
av Ulla Englunds av styrelsen bifallna motion till årsmötet 2016, att en invald
styrelsemedlem skall kunna omväljas maximalt två gånger och i händelse av årsmötets
bifall att sända motionen och styrelsens yttrande till förbundsstyrelsen.
Förbundsstyrelsens svar var att avstyrka motionen med motiveringen att föreningarna
har olika förutsättningar och bör kunna hantera frågan själva, i enlighet med § 10,
Stadgeändring. Sedan det medelst handuppräckning konstaterats att samtliga
närvarande utom två var för förslaget
beslutades
att anta förslaget till stadgeändring och att sända beslutet till förbundsstyrelsen för
godkännande.
§ 14 Behandling av motioner från enskilda medlemmar
Inga motioner förelåg.
§ 15 Fastställande av medlemsavgift för 2018
Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift för 2018, för enskild medlem 100 kr och
för makar/sammanboende 150 kr. För medlemmar som beviljas medlemskap under
tiden 31 augusti – 31 december 2017 gäller avgiften även för hela 2018.
Beslutades enligt styrelsens förslag
§ 16 Anmälan om styrelseledamöter valda intill årsmötet 2018
Konstaterades att Sven-Gunnar Ericson, Margareta Engvall, Ruben Jonson, Eva Ulriksson
och Torsten Åkesson är valda intill årsmötet 2018.
§ 17 Val av styrelseordförande intill årsmötet 2018
Valberedningens ledamot Kenny Bjälkensäter föreslog årsmötet att välja Britt-Marie
Gunnarstedt (nyval) till ordförande intill årsmötet 2018.
Beslutades
att välja Britt-Marie Gunnarstedt till ordförande på ett år.
Britt-Marie Gunnarstedt presenterade därefter sig själv.
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§ 18 Val av vice styrelseordförande intill årsmötet 2018
Valberedningen föreslog årsmötet att välja Margareta Engvall till vice ordförande fram
till årsmötet 2018.
Beslutades
att utse Margareta Engvall till vice ordförande intill årsmötet 2018.
§ 19 Val av fem styrelseledamöter intill årsmötet 2019
Valberedningen föreslog Ulf Holmqvist (omval), Elisabeth Agell (omval), Britt-Marie
Gunnarstedt (nyval), Lena Runfors (nyval) och Catarina Ehinger (nyval).
Gunnel Jidåker och Lena Svensson hade avböjt omval.
Beslutades
att välja Ulf Holmqvist, Elisabeth Agell, Britt-Marie Gunnarstedt, Lena Runfors och
Catarina Ehinger till styrelseledamöter intill årsmötet 2019.
§ 21 Val av revisor och ersättare intill årsmötet 2018
Valberedningen föreslog omval av Bo Pålsson med Kjell Hamrin som ersättare.
Beslutades
att välja Bo Pålsson och Kjell Hamrin intill årsmötet 2019.
§ 22 Val av valberedning
Valberedningen har bestått av Gunilla Bergqvist, Solveig Dansson och Kenny
Bjälkensäter. Valberedningen föreslog omval av Gunilla Bergqvist, Solveig Dansson och
Kenny Bjälkensäter.
Beslutades
att välja Gunilla Bergqvist (sammankallande), Solveig Dansson och Kenny Bjälkensäter
till valberedning intill årsmötet 2019.
§ 23 Frågor vilka årsmötet beslutat ta upp till behandling.
Inga frågor under denna punkt fanns anmälda.
§ 24 Årsmötet avslutas
Bror-Erik Lundin tackade alla för ett bra genomfört möte och förklarade årsmötet
avslutat.
Bror-Erik Lundin avtackades för sitt förtjänstfulla ledande av årsmötet, Gunnel Jidåker
och Lena Svensson för värdefulla och inspirerande insatser i styrelsen och slutligen
Anita Lundin för 14 års troget och hängivet arbete i föreningen som kassör, vice
ordförande och sedan 2013 som ordförande.

Elisabeth Agell
sekreterare

Bror-Erik Lundin
ordförande
Protokollsjusterare:

Karl-Erik Petterson

Margareta Sund
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