Aktiva Seniorer i Uppsala
Årsmöte den 2 mars 2020

§ 1 Årsmötets öppnande
Styrelsens ordförande Elisabeth Agell 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 Agneta Sandler Bäfve som sekreterare för årsmötet.
§ 4 Val av justerare tillika rösträknare
Beslutades att välja Gunilla Gillberg och Birgitta Carlsson Fogdegård 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 dagordning
Beslutades att fastställa den utdelade dagordningen.
§ 8 Årsmötets behöriga utlysande
Bror-Erik Lundin åberopade kallelsen som fanns i vårprogrammet, vilket hade skickats ut den 7
januari. Information 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. Årets resultat slutade på plus 15.838 kr efter att styrelsen vidtagit ett antal åtgärder
för att vända de senaste två årens underskott till ett överskott. Styrelsens förslag var att överskottet
förs över till 2020 års verksamhet.
Beslutades att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna.
§ 10 Föredragning av revisionsberättelse avseende år 2019
Bror-Erik Lundin föredrog revisor Bo Pålssons revisionsberättelse vilken tillstyrkte att årsmötet
beslutar att fastställa resultat- och balansräkningen samt godkänna styrelsens förslag angående
disposition av överskottet. Bo Pålsson tillstyrkte vidare att årsmötet beslutar att bevilja styrelsen
ansvarsfrihet för 2019.
Beslutades att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.
§ 11 Fastställande av resultat- och balansräkning avseende 2019 samt beslut om disposition
av uppkommet resultat
Beslutades att fastställa resultat- och balansräkning samt bifalla styrelsens förslag om disposition
av uppkommet resultat.
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§ 12 Ansvarsfrihet för styrelsen
Beslutades att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.
§ 13 Framställningar och förslag från föreningsstyrelsen
Styrelsen arbetar med att effektivisera hantering av medlemsregister, medlemsinbetalningar,
ekonomi, aktivitetsbokningar och programmakarnas redovisning. Hemsidan är basen för
föreningens verksamhet. De medlemmar som inte har mailadress kontaktas separat.
§ 14 Behandling av motioner från enskilda medlemmar
Inga motioner förelåg.
§ 15 Fastställande av medlemsavgift för 2021
Beslutades medlemsavgiften för 2021 till 150 kr.
§ 16 Anmälan av styrelseledamöter valda intill årsmötet 2021
Konstaterades att Elisabeth Agell, Agneta Sandler Bäfve, Ingalill Halvarsson, Anna Frånlund och
Britt-Marie Gunnarstedt är valda intill årsmötet 2021.
§ 17 Val av styrelseordförande intill 2021
Valberedningens ledamot Kenny Bjelkensäter föreslog årsmötet att välja Elisabeth Agell (omval) till
ordförande intill årsmötet 2021.
Beslutades att välja Elisabeth Agell till ordförande på ett år.
§ 18 Val av vice styrelseordförande intill årsmötet 2021
Valberedningen föreslog årsmötet att välja Britt-Marie Gunnarstedt till vice ordförande intill
årsmötet 2021.
Beslutades att utse Britt-Marie Gunnarstedt till vice ordförande på ett år.
§ 19 Val av fem styrelseledamöter intill årsmötet 2022
Valberedningen föreslog årsmötet att välja Eva Ulriksson, Jan-Åke Eriksson, Bror-Erik Lundin och
Anders Uddgren, alla omval, samt Margareta Åkerlind Skuteli (nyval) på två år.
Beslutades att omvälja Eva Ulriksson, Jan-Åke Eriksson, Bror-Erik Lundin, Anders Uddgren samt
att välja Margareth Åkerlind Skuteli intill årsmötet 2022.
§ 20 Val av en revisor jämte ersättare intill årsmötet 2021
Valberedningen föreslog omval av Bo Pålsson med Kjell Hamrin som ersättare.
Beslutades välja Bo Pålsson och Kjell Hamrin intill årsmötet 2021.
§ 21 Val av ombud till Aktiva Seniorers förbundsstämma
Beslutades att överlåta till styrelsen att utse ombud till förbundsstämman.
§ 22 Val av valberedning
Valberedningen har bestått av Kenny Bjelkensäter (sammankallande), Ulla Englund och Kristina
Söderlind Penton. Ulla Englund och Kristina Söderlind Penton meddelade att de står till förfogande.
Valberedningen föreslår nyval av Carin Tideman.
Beslutades välja Ulla Englund (sammankallande), Kristina Söderlind Penton och Carin Tideman
till valberedning intill årsmötet 2022.
§ 23 Frågor vilka årsmötet beslutat ta upp till behandling
Inga frågor under denna punkt fanns anmälda.
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§ 24 Fastställande av tid och plats där protokollet hålls tillgängligt
Beslutades att årsmötesprotokollet publiceras på föreningens hemsida senast 17 mars.
§ 25 Årsmötet avslutas
Bror-Erik Lundin förklarade årsmötet avslutat.
Elisabeth Agell tackade Margareta Engvall för hennes förtjänstfulla arbete i föreningen under de
senaste sex åren. Hon har varit en stor tillgång för föreningen. Margareta avtackades med en
blomma samt ett presentkort.

Agneta Sandler Bäfve
sekreterare

Bror-Erik Lundin
ordförande

Birgitta Carlsson Fogdegård
justeringsperson

Gunilla Gillberg
justeringsperson
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