Protokoll fört vid Aktiva Seniorers årsstämma den 19 mars 2014.
Tid:

2014-03-19 kl. 13.30

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

Ordförande Willy Brändström hälsade välkommen och öppnade stämman.

§2.

Till mötesordförande valdes Willy Brändström.

§3.

Till sekreterare för mötet valdes Anne-Christine Löfgren

§4.

Till att justera protokollet valdes Bengt Olson och KB Gabrielsson.

§5.

Deltagarförteckningen utgör röstlängd vilket stämman fastställde.

§6.

Föredragningslistan fastställdes med den ändringen att punkt 12 och18 ströks.

§7.

Mötet ansåg att årsmötet var behörigt utlyst.

§8.

Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska berättelsen för 2013 föredrogs och godkändes.

§9.

Revisionsberättelsen föredrogs av revisor KB Gabrielsson. Revisionen föreslog mötet att
bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.
Revisionsberättelsen lades med godkännande till handlingarna

§10.

Stämman godkände resultat- och balansräkning för 2013. Synpunkter framfördes att
årsavgift för 2014 fanns redovisat. Orsaken är att några medlemmar i slutet av 2013 betalat
för 2014.
Synpunkten föranledde ingen ytterligare åtgärd.

§11.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattat.

§13.

Motion från KB Gabrielsson angående att nästa förbundsstämma förläggs till Umeå.
Styrelsen hade vid sitt styrelsemöte den 13 januari 2014 behandlat motionen. Styrelsen
beslutade föreslå föreningstämman att bifalla motionen vilket också blev föreningstämmans
beslut.

§14.

Styrelsens förslag till verksamhet och budget för 2014 godkändes.

§15.

Medlemsavgiften fastställdes till oförändrat 150 kr/år.

§16.a) 1 år kvar i styrelsen
Willy Brändström, ordförande
Sigurd Nygren, kassör
Birgitta Hägglund, ledamot
Dag Magnusson, ledamot

Val
Vice.ordförande Marianne Löfstedt 2 år omval
§17.

Ledamot Berith Boström
Ledamot Britta Erixon-Enfält
Ledamot Anders Boman
Ledamot KG Nordlund

§19.

Revisorer ordinarie 1 år kvar
KB Gabrielsson
Mariana Janze
Ersättare Per-Olof Granbom
Ersättare Lage Jacobsson

§20.

§21

Val av valberedning
Sven-Olof Fridlund
Bengt Westin
Jan Bergfeldt, sammkall

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

1 år omval
1 år omval

1 år omval
1 år omval
1 år omval

Val av ombud till föreningsstämman i Karlskrona den 16/5 – 17/5.
Stämman utsåg Willy Brändström och Dag Magnusson att representera Aktiva Seniorer i
Umeå vid förbundsstämman.

§22.. Ordföranden Willy Brändström tackade stämmodeltagarna för visat engagemang och lovade
att fortsätta med att arbeta vidare med intressanta program till gagn för medlemmarna.

Årsmötet avslutas med tack i form av blommor till Vasakyrkans personal och ideella krafter.
Blommor och tack delades också ut till avgående ledamöter och till de nyvalda ledamöterna.
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