Protokoll fört vid Aktiva Seniorers årsstämma den 18 mars 2015.
Tid:

2015-03-18 kl. 13.30 – 14.15

Plats: Vasakyrkan, Umeå
Närvarande: 54 medlemmar inklusive styrelsen.
§1.
Föreningsstämman öppnas
Ordförande Willy Brändström hälsade välkommen och öppnade stämman.
§2.
Val av ordförande för mötet
Till mötesordförande valdes Willy Brändström.
§3.
Val av sekreterare vid stämman
Till sekreterare för mötet valdes Anders Boman.
§4.
Val av justerare tillika rösträknare
Till att justera protokollet valdes Karin Malmqvist och Eva Bylund.
§5.
Fastställande av röstlängd
Deltagarförteckningen utgör röstlängd vilket stämman fastställde.
§6.
Anmälan av övriga frågor, vilka stämman kan ta upp till behandling
Inga frågor anmäldes
§7.
Fastställande av föredragningslista
Presenterad föredragningslistan fastställdes.
§8.
Föreningsstämmans behöriga utlysande
Mötet ansåg att årsmötet var behörigt utlyst.
§9.
Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska berättelsen för 2014 föredrogs och godkändes.
§10. Revisorernas berättelse
Revisionsberättelsen föredrogs av revisor KB Gabrielsson. Revisionen föreslog mötet att bevilja
styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.
Revisionsberättelsen lades med godkännande till handlingarna.
§11. Fastställande av resultat- och balansräkning
Dag Magnusson lämnade vissa kompletterade uppgifter varefter stämman godkände resultat- och
balansräkning för 2014.
.
§12. Disposition av årets överskott
Stämman beslutade att årets överskott överförs till eget kapital.
§13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattat.

§14. Ev. förslag från styrelsen
Ordförande Willy Brändström informerade
om ordförandekonferens för norra regionen i Umeå den 23 april 2015
om utbildning för AS styrelser i Medborgarskolans regi
om förbundsstämman i Umeå den 13-14 maj 2016
om nytt programblad fr. o m 1 april 2015
om att bokning till aktiviteter inte kan göras via telefonsvarare och
Dag Magnusson informerade om AS hemsida.
§15. Verksamhetsplan och budget för 2015
Styrelsens förslag till verksamhet och budget för 2015 godkändes.
§16. Inkomna motioner från enskilda medlemmar
Inga motioner hade lämnats in
§17. Fastställande av medlemsavgift för 2016
Medlemsavgiften fastställdes till oförändrat 150 kr/år.
§18. Val av föreningsordförande
Ordförande Willy Brändström 2 år omval
§19. Val av ledamöter
Ledamot Birgitta Hägglund
2 år omval
Ledamot Dag Magnusson
2 år omval
Ledamot Margaretha Lundquist 2 år nyval
§19a. 1 år kvar i styrelsen
Marianne Löfstedt, vice ordförande
Berith Boström
Britta Erixon-Enfält
Anders Boman, sekreterare
Karl-Gustaf Nordlund, kassör
§ 20 Val av två revisorer samt personliga suppleanter
Revisorer
Bernt Bregmo 2 år nyval
Karin Lindberg 2 är nyval
Ersättare Per-Olof Granbom
Ersättare Karin Larsson-Tängdén

1 år omval
1 år nyval

§21. Val av valberedning
Sven-Olof Fridlund
Bengt Westin
Jan Bergfeldt, sammankallande

1 år omval
1 år omval
1 år omval

§22. Frågor vilka stämman beslutat att ta upp till behandling
Inga frågor anmäldes
§23. Föreningsstämmans avslutning
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 Karl Bertil Gabrielsson och Mariana Janze som
avgått som revisorer samt till Sigurd Nygren som efter mångårig insats i föreningen avgått som
kassör.
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