AKTIVA SENIORER

PROTOKOLL
2009-03-18

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Aktiva seniorer, Umeåavdelningen
Tid:

Kl. 13.30 – 14.15

Närvarande:

96 medlemmar enligt bilagd förteckning

Plats:

Vasakyrkan, Umeå

§ 1 Föreningsstämman öppnas
Styrelsens ordförande Inger Jonsson hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.
Ordförande Inger Jonsson bad medlemmarna välja styrelsens vice ordförande Tore Östman
till ordförande för stämman av den anledning att hon led av en svår förkylning.
§ 2 Val av ordförande att leda stämmoförhandlingarna
Styrelsens vice ordförande Tore Östman valdes till ordförande för stämman med Inger
Jonsson som bisittare.
§ 3 Val av sekreterare för stämmoförhandlingarna
Jan Bergfeldt valdes till sekreterare för stämman.
§ 4 Val av två justerare för stämmoprotokollet tillika rösträknare
Stämman valde Olle Lundmark och Sven-Erik Öström till justerare och rösträknare.
§ 5 Fastställande av röstlängd
Stämman beslöt att föreliggande medlemsförteckning får utgöra röstlängd.
§ 6 Anmälan av övriga frågor, vilka stämman kan upptaga till behandling
Bengt Bylund meddelade att han önskade redogöra för av honom gjord utredning om olika
tekniska lösningar för telefonanmälan till utflykter och studiebesök.
§ 7 Fastställande av föredragningslista
Stämman beslöt att föreliggande föredragningslista skulle gälla för stämmans förhandlingar.
§ 8 Föreningsstämmans behöriga utlysande
Stämman hade i laga tid utlysts genom annonsering i lokala dagstidningar och genom
ordinarie månadsutskick till alla medlemmar.
§ 9 Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse
Berättelserna hade före stämmans öppnande utdelats till de närvarande. Berättelserna
presenterades översiktligt av ordförande för stämman och lades till handlingarna.
§ 10 Revisorernas berättelse
Revisorernas berättelse lästes upp av vald revisor, som föreslog att verksamhetens resultat
balanseras i ny räkning och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

§ 11 Fastställande av resultat- och balansräkning
Stämman beslöt att utifrån föreliggande handlingar och revisorernas berättelse fastställa
resultat- och balansräkning för år 2008.
§ 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008.
§ 13 Verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2009
Stämmans ordförande visade i form av stordia förslag till verksamhetsplan och budget för
verksamhetsåret 2009. Stämman godkände det framlagda förslaget.
§ 14 Motioner från enskilda medlemmar
Inga motioner förelåg.
§ 15 Fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår
Stämman beslöt på förslag från styrelsen att medlemsavgiften skall vara 150 kronor.
§ 16 Val av föreningsordförande
Stämman beslöt på förslag från valberedningen att Inger Jonsson skall omväljas till
föreningens ordförande på 1 år och fram till nästa ordinarie stämma.
§ 17 Val av vice föreningsordförande
Stämman beslöt på förslag från valberedningen att Tore Östman skall omväljas till
föreningens vice ordförande på 1 år och fram till nästa ordinarie stämma.
§ 18 Val av minst tre och högst nio övriga ledamöter i föreningsstyrelsen
Stämman beslöt på förslag från valberedningen att utse följande styrelseledamöter:
Birgitta Hägglund, omval på 2 år
Mariana Janze, omval på 1 år
Bengt Olson, nyval på 2 år
Bengt Olson ersätter Rolf Öhman, som avböjt omval.
Jan Bergfeldt, Bengt Bylund, Stina Jakobsson, Dag Magnusson och Karin Malmqvist har ett
år kvar på sina mandatperioder.
Sammantaget består styrelsen av tio ledamöter.
§ 19 Val av revisorer jämte personliga suppleanter för dessa
Stämman beslöt att till revisorer omvälja Nils-Ivar Nilsson och Gun Östman med Per-Olof
Granbom och Tage Larefalk som personliga suppleanter.
§ 20 Val av valberedning
Stämman beslöt att till valberedning utse Karl Bertil Gabrielsson, Torbjörn Helgesson och
Eva Olander, med Karl Bertil Gabrielsson som sammankallande.
§ 21 Frågor som stämman beslutat ta upp till behandling som övriga frågor
Styrelseledamoten Bengt Bylund redogjorde för av honom genomförd utredning om olika
tekniska lösningar för telefonanmälan till utflykter och studiebesök. Medborgarskolans

övergång till IP-telefoni med telefonsvarare föranleder att föreningen förmodligen skaffar ett
eget mobiltelefonabonnemang.
§ 22 Föreningsstämman avslutas
Styrelsens ordförande Inger Jonsson tackade den avgående styrelseledamoten Rolf Öhman för
alla hans insatser för föreningen och gladdes åt att Rolf Öhman lovat fortsätta komma med
idéer och hjälpa till med sitt stora nätverk även sedan han lämnat styrelsen. En vacker
blombukett överlämnades till Rolf Öhman. Rolf Öhman svarade med att tacka för trevliga år i
styrelsen och önskade den nya styrelsen lycka till.
Inger Jonsson riktade även ett tack till alla som ställer upp och jobbar med medlemsutskicken
och till Stina Boström och Ingrid Hedhman som tar emot telefonanmälningarna till föreningsmedlemmarnas olika studiebesök.
Inger Jonsson tackade Karin Malmqvist med en bukett blommor och framhöll att hon som
ansvarig för den trivsamma samvaron med kaffe och fikabröd före varje föreläsning i
Vasakyrkan alltid genomför detta med stor säkerhet och perfektion. I detta tack inrymdes
även kyrkans representant, som hjälper till i köket.
Halvar Högberg, Vasakyrkan, förärades med en blomsterbukett som tack för hans fina service
med ljud- och videoanläggningarna.
Den nye styrelseledamoten Bengt Olson presenterade sig för stämmodeltagarna på ett mycket
trevligt och lättsamt sätt.
Ordföranden för stämmoförhandlingarna, Tore Östman, tackade slutligen styrelsens
ordförande Inger Jonsson med blommor och några vackra ord och förklarade stämman
avslutad.
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