AKTIVA SENIORER

PROTOKOLL
2011-03-16

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

Kl. 13.00 – 13.45

Närvarande:

93 medlemmar enligt bilagd förteckning

Plats:

Vasakyrkan i Umeå

§ 1 Föreningsstämman öppnas
Styrelsens ordförande Jan Bergfeldt hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.
§ 2 Val av ordförande att leda stämmoförhandlingarna
Styrelsens ordinarie ordförande Jan Bergfeldt valdes att leda stämmoförhandlingarna.
§ 3 Val av sekreterare för stämmoförhandlingarna
Stina Jacobsson valdes till sekreterare för stämman.
§ 4 Val av två justerare för stämmoprotokollet tillika rösträknare
Stämman valde Dag Magnusson och Karin Malmqvist till justerare och rösträknare.
§ 5 Fastställande av röstlängd
Stämman beslöt att föreliggande medlemsförteckning får utgöra röstlängd.
§ 6 Anmälan av övriga frågor, vilka stämma kan upptaga till behandling
Eftersom inga frågor anmäldes, avfördes denna punkt.
§ 7 Fastställande av föredragningslista
Stämman beslöt att föreliggande föredragningslista skulle gälla för stämmans förhandlingar.
§ 8 Föreningsstämmans behöriga utlysande
Stämman hade i laga tid utlysts, både i det samlade programmet för våren 2011 och i det
månadsblad, som skickades ut till medlemmarna den 22 februari 2011.
Stämmans utlysning godkändes.
§ 9 Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse
Berättelserna hade varit utlagda för avhämtning på Medborgarskolan två veckor före
stämman. De delades även ut till de närvarande före stämmans öppnande. Den ekonomiska
berättelsen presenterades översiktligt av ordföranden via en stordia. Bland annat gav han en
kommentar till att posten ”Övriga kostnader” var betydligt större än tidigare: branden i
Vasakyrkan medförde att lokaler i Folkets Hus hyrdes, vilket orsakade en högre hyreskostnad.
Berättelserna lades ad acta.

§ 10 Revisorernas berättelse
Ulla Lyrenäs läste upp revisionsberättelsen, som lades till handlingarna.
§ 11 Fastställande av resultat- och balansräkning
Stämman beslöt att utifrån föreliggande handlingar och revisorernas berättelse fastställa
resultat- och balansräkning för år 2010.
§ 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010.
§ 13 Verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2011
Stämmans ordförande betonade, att verksamheten för arbetsåret 2011/12 ska ha samma
inriktning och ambitionsnivå som tidigare år. Han utlovade också att studiebesök och
utflykter, som visat sig vara mycket eftersökta, ska upprepas, så att detta utbud kan komma
alla, som önskar, till del. Dessutom presenterades ett budgetförslag på stordia med grovt
uppskattade intäkter och kostnader. Den ekonomiska inriktningen är att inte bygga upp ett
större eget kapital utan att erbjuda medlemmarna ett så bra programutbud som möjligt, även
om konsekvensen blir ett ekonomiskt underskott.
Verksamhetsplanen och budgeten godkändes av stämman.
§ 14 Motioner från enskilda medlemmar
Då inga motioner förelåg, avfördes frågan.
§ 15 Fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår
Stämman beslöt på förslag från styrelsen, att medlemsavgiften skall vara 150 kr.
§ 16 Val av föreningsordförande
Ordet överlämnades till valberedningens ordförande Karl Bertil Gabrielsson, som med stordia
visade valberedningens förslag.
Stämman beslöt med utgångspunkt i ovan nämnda förslag att välja Jan Bergfeldt till
ordförande på 1 år fram till stämman 2012.
§ 17 Val av vice föreningsordförande
Stämman beslöt att välja Bengt Olson till föreningens vice ordförande på 1 år fram till
stämman 2012. Bengt Bylund, föreningens vice ordförande fram till idag, hade avsagt sig
omval.
§ 18 Val av minst tre och högst nio övriga ledamöter i styrelsen
Birgitta Hägglund omvaldes till kassör på 1 år fram till stämman 2012.
Marianne Löfstedt och Sigurd Nygren invaldes som nya ledamöter på 2 år fram till stämman
2013.
Bengt Bylund och Stina Jacobsson hade avböjt omval.
Sammantaget består styrelsen av tio ledamöter.

§ 19 Val av två revisorer jämte personliga suppleanter för dessa
Stämman beslöt att till ordinarie revisorer omvälja Jarl Salqvist och Ulla Lyrenäs. Till
suppleanter omvaldes Per-Olof Granbom och Lage Jacobsson.

§ 20 Val av valberedning
Till ny valberedning efter Karl Bertil Gabrielsson, Torbjörn Helgesson och Eva Olander, som
alla avsagt sig uppdraget, valdes Ulla Blomqvist, Sven-Olof Fridlund och Bengt Westin. Ulla
Blomqvist utsågs till sammankallande.
§ 21 Frågor vilka stämman beslutat ta upp till behandling
Då inga övriga frågor anmälts, avfördes frågan.
§ 22 Föreningsstämman avslutas
Ordföranden Jan Bergfeldt avslutade stämman och tackade deltagarna för visat intresse.
Därefter framfördes tack till Karin Malmqvist och Margareta Stensson, som tagit emot
telefonanmälningar till utflykter och studiebesök.
Blombuketter gavs till de avgående styrelseledamöterna Bengt Bylund och Stina Jacobsson
liksom till den avgående valberedningens medlemmar Karl Bertil Gabrielsson och Eva
Olander (Torbjörn Helgesson var bortrest).
Även vaktmästaren Halvard Högberg och den ”kaffeansvariga” Maj-Britt Palm tackades med
blommor.
Efter stämman bjöd den sju man starka orkestern Reunion med Anna-Lena Kanon som
vokalist på uppskattad underhållning.
Enligt traditionen bjöds deltagarna till sist på kaffe med gott fikabröd. Öppen Gemenskap
hade skänkt tårtorna till kaffet, något som var mycket uppskattat.
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