Protokoll fört vid Aktiva Seniorers årsmöte den 13 mars 2013.
Tid:

2013-03-13 kl. 13.30

Plats: Vasakyrkan, Umeå
Närvarande: ca 80-tal medlemmar plus den avgående styrelsen.
§1.

Vice ordförande Marianne Löfstedt hälsade välkommen.

§2.

Till mötesordförande valdes Marianne Löfstedt.

§3.

Till sekreterare för mötet valdes Anne-Christine Löfgren

§4.

Till att justera protokollet valdes Bengt Olson och Sven-Olof Fridlund.

§5.

Mötet beslutade att deltagarförteckningen utgör röstlängd vilket stämman fastställde.

§6.

Föredragningslistan fastställdes i befintligt skick.

§7.

Mötet ansåg att årsmötet var behörigt utlyst.

§8.

Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska berättelsen för 2012 föredrogs och godkändes.
Mötet godkände resultat- och balansräkning för 2012

§9.

Revisionsberättelsen föredrogs av revisor Karin Lundström. Revisionen föreslog mötet att
bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

§10.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2012.

§11.

Styrelsens förslag till verksamhet och budget för 2013 godkändes.

§12.

Medlemsavgiften fastställdes till oförändrat 150 kr/år.

§13. a) Val

b)

Ordförande
v.Ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Willy Brändström
Marianne Löfstedt
Sigurd Nygren
Birgitta Hägglund
Dag Magnusson

2 år nyval
1 år omval
2 år omval
2 år omval
2 år nyval

Revisor
Revisor

Karl-Bertil Gabrielsson
Mariana Janze

2 år omval
2 år nyval

Ersättare
Ersättare

Per-Olof Granbom
Lage Jacobsson

1 år omval
1 år omval

§ 14. Val av valberedning
Ledamot
Sven-Olof Fridlund
1 år omval
Ledamot
Bengt Westin
1 år omval
Ledamot
Uppdrag till nya styrelsen att välja en ledamot.
§15. Enkät

Resultatet av medlemsenkäten kommer att redovisas vid ett senare tillfälle.

§16. Tack

Nyvalde ordföranden Willy Brändström tackade för förtroendet och lovade att göra
vad han kan för att utveckla Aktiva Seniorers verksamheter ytterligare. Willy skickar
ett varmt tack till avgående ordförande Owe R. Hedstöm som inte hade möjlighet att
närvara.

§17. Nyheter Ordförande Willy Brändström meddelade att den broschyr som tidigare delats ut med
månadsbladet bara kommer att finnas på AS hemsida då den endast innehåller
årsvis information. Månadsbladet distribueras som tidigare. En aktivitetslåda finns
uppsatt så att alla medlemmar kan lämna förslag,synpunkter mm till styrelsen.

§18.

Årsmötet avslutas med tack i form av blommor till avgående ordförande i
valberedningen Ulla Blomqvist, våra fantastiska kaffevärdinnor och till Ove Lundin,
tekniker i Vasakyrkan.

Anne-Christine Löfgren
mötessekreterare

Marianne Löfstedt
mötesordförande
Justeras

Bengt Olson
justerare

Sven-Olof Fridlund
justerare
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