
Aktiva Seniorer i Uppsala
Årsmöte den 4 mars 2019

§ 1 Årsmötets öppnande
Styrelsens ordförande Britt-Marie Gunnarstedt 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 Bengt Karlsson och Gun Lindborg till justerare och rösträknare.

§ 5 Fastställande av röstlängd
Beslutades
att dagens närvarolista utgör röstlängd (bifogas protokollet).

§ 6 Anmälan av övriga frågor
Anmäldes en skrivelse från Gunnie Eriksson om bokningsförfarandet.
Beslutades
att behandla ärendet under punkt 23 på dagordningen. 

§ 7 Fastställande av dagordning
Britt-Marie Gunnarstedt anmälde att handlingarna till årsmötet av miljö- och kostnadsskäl inte
kopierats upp inför årsmötet men funnits tillgängliga på föreningens hemsida samt att dag-
ordningen skulle projiceras på vägg.
Beslutades 
att fastställa dagordningen.

§ 8 Årsmötets behöriga utlysande
Bror-Erik Lundin åberopade kallelsen som fanns i vårprogrammet, vilket hade skickats ut den
8 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. Han förklarade att de huvudsakliga orsakerna till det uppkomna underskottet 
till dels är högre kostnader för års- och upptaktsmötena samt medarbetarträffarna.  
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Bror-Erik Lundin redogjorde för styrelsens såväl genomförda som föreslagna åtgärder att 
åstadkomma ett tillfredsställande resultat, såsom borttagandet av ”samboenderabatten”, höjda 
marginaler (10 %) på aktiviteter, båda med genomslag 2019, föreslagen höjning av medlems-
avgiften med 50 kronor och minskad kostnad för hemsidan, båda med genomslag 2020.
Styrelsens förslag var att 2018 års förlust på 45 249 kronor överförs till 2019 års verksamhet.
Föreslogs
att underskottet på 45 249 kr skulle balanseras i ny räkning.

§10 Föredragning av revisionsberättelse avseende 2018 års verksamhet
Revisor Bo Pålsson föredrog revisionsberättelsen och tillstyrkte att årsmötet beslutar att 
fastställa resultat- och balansräkningen samt godkänna styrelsens förslag angående disposition
av underskottet. Han tillstyrkte vidare att årsmötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet 
för 2018.
Beslutades
att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 11 Fastställande av resultat- och balansräkning avseende 2018 samt beslut om 
disposition av uppkommet resultat
Beslutades
att fastställa resultat- och balansräkning samt förslaget på disposition av uppkommet resultat.

§ 12 Ansvarsfrihet för styrelsen
Beslutades
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

§ 13 Framställningar och förslag från styrelsen
Inga särskilda förslag från styrelsen förelåg.

§ 14 Behandling av motioner från enskilda medlemmar
Inga motioner inkomna före motionstidens utgång 4 februari 2019 förelåg.

§ 15 Fastställande av medlemsavgift för 2020
Styrelsen föreslår att medlemsavgiften för 2020 skall vara 150 kronor För medlem som 
beviljas medlemskap efter 30 september 2019 skall nuvarande medlemsavgift 100 kronor 
gälla även för år 2020.
Beslutades enligt styrelsens förslag

§ 16 Anmälan om styrelseledamöter valda intill årsmötet 2018
Konstaterades att Margareta Engvall, Jan-Åke Eriksson, Bror-Erik Lundin, Anders Uddgren 
och Eva Ulriksson är valda intill årsmötet 2020.

§ 17 Val av styrelseordförande intill årsmötet 2020
Valberedningens ledamot Kenny Bjälkensäter föreslog årsmötet att välja Elisabeth Agell 
(nyval) till ordförande intill årsmötet 2020.
Beslutades 
att utse Elisabeth Agell till ordförande på ett år. 

§ 18 Val av vice styrelseordförande intill årsmötet 2020
Valberedningen föreslog årsmötet att välja Margareta Engvall (omval) till vice ordförande 
intill årsmötet 2020.
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Beslutades
att utse Margareta Engvall till vice ordförande på ett år.

§ 19 Val av tre styrelseledamöter intill årsmötet 2021
Valberedningen föreslog Agneta Sandler Bäfve, Anna Frånlund och Ingalill Halvarsson 
(samtliga nyval). Samtidigt föreslogs omval på två år av Elisabeth Agell och Britt-Marie 
Gunnarstedt.
Beslutades
att omvälja Elisabeth Agell och Britt-Marie Gunnarstedt samt välja Agneta Sandler Bäfve, 
Anna Frånlund och Ingalill Halvarsson till styrelseledamöter intill årsmötet 2021.

§ 20 Val av revisor och ersättare intill årsmötet 2020
Valberedningen föreslog omval av Bo Pålsson med Kjell Hamrin som ersättare.
Beslutades
att välja Bo Pålsson och Kjell Hamrin intill årsmötet 2020. 

§ 21 Val av ombud till Aktiva Seniorers nästa förbundsstämma
Beslutades att överlåta till styrelsen att utse ombud till förbundsstämman.

§ 22 Val av valberedning
Valberedningen har bestått av Kenny Bjälkensäter (sammankallande), Ulla Englund och 
Kristina Söderlind Penton, båda adjungerade till valberedningen efter Gunilla Bergqvists 
frånfälle och Solveig Danssons avsägelse. 
Beslutades
att välja Kenny Bjälkensäter (omval) och Ulla Englund och Kristina Söderlind Penton (båda 
nyval) intill årsmötet 2020 med Kenny Bjälkensäter som sammankallande. 

§ 23 Frågor vilka årsmötet beslutat ta upp till behandling.
Medlemmen Gunnie Eriksson tog upp frågan om svårigheten att erhålla plats på önskad 
aktivitet då den mycket snabbt blir fulltecknad och efterlyste besked om åtgärder för att fler 
ska kunna komma med. Bror-Erik Lundin förklarade att det nya bokningssystemet inte är 
orsaken men gör bokningsläget ögonblickligen synligt. Förslag framfördes om spridning av 
första anmälningsdag och inte minst om fler medlemmar att arbeta som programmakare, 
åtgärder som redan diskuterats och framgent kommer att ges hög uppmärksamhet i styrelse 
och programkommitté.

§ 24 Årsmötet avslutas
Bror-Erik Lundin tackade alla för ett bra genomfört möte och förklarade årsmötet avslutat.

Britt-Marie Gunnarstedt, Catarina Ehinger och Lena Runfors avtackades för sitt arbete i 
styrelsen, Britt-Marie som ordförande, Catarina som ledamot i styrelsen och sammankallande i
programkommittén, och Lena Runfors som ledamot i styrelsen men för dagen inte närvarande, 
alla med var sitt bevis om gåva till Barncancerfonden. 
Elisabeth Agell tackade för förtroendet att få axla ordförandeskapet för 2019-2020.

Elisabeth Agell Bror-Erik Lundin
sekreterare ordförande

      Protokollsjusterare:
Bengt Karlsson Gun Lindborg
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