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PROTOKOLL
ÅRSMÖTE
2016-03-01
Plats: Söders Källa

Ordförande Lars Edling hälsade välkommen till föreningens årsmöte, vilket
var välbesökt med 76 medlemmar och 2 icke medlemmar.
§ 1 Årsmötet öppnas
Lars Edling förklarade mötet för öppnat.
§ 2 Val av mötesfunktionärer.
a. Olle Dahlstedt valdes till mötesordförande
b. Sylvie Johansson valdes till mötessekreterare
c. Åke Eriksson och Berit Lindström valdes till justerare och tillika rösträknare.
§ 3 Fastställande av röstlängd
76 medlemmar i Föreningen Aktiva Seniorer, Gävle var röstberättigade.
Röstlängden bifogas protokollet.
§ 4 Anmälan av övriga frågor, vilka årsmötet kan upptaga till behandling
Ordförande Lars Edling anmälde ett ärende, att tas upp under punkt 19
i föredragningslistan. Ärendet gäller delegater till Förbundsstämman i maj.
§ 5 Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan godkändes.
§ 6 Årsmötets behöriga utlysande
Kallelse till årsmötet fanns i Gävletidningarna den 29 jan och sedan på månadsmötet
den 2 febr. Därmed godkändes att årsmötets behöriga utlysande skett i stadgeenlig
ordning.
§ 7 Föreningens verksamhetsberättelse
Den av styrelsen framtagna verksamhetsberättelsen har funnits tillgänglig sedan
månadsmötet den 2 februari och bör därmed ha gett medlemmarna tid att ta del
av densamma. Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.
§ 8 Revisionsberättelse
Lars Edling föredrog av revisor Hans Samuelsson framtagen revisionsberättelse.
Årsmötet godkände revisionsberättelsen och den lades till handlingarna.
§ 9 Fastställande av resultat- och balansräkning
Lars Edling redogjorde för föreningens ekonomi, som får anses god. Att en ovanligt
hög summa finns på kontot vid årsskiftet är helt enligt styrelsens planering, eftersom
föreningen firar 15 år till hösten, vilket medför extra utgifter.
§ 10 Disposition av överskott, respektive täckande av underskott
Föreningen har ett överskott från 2015 på 10 647 kr.
Årsmötet beslutade att detta överskott förs över på verksamhetsåret 2016.
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§ 11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
I enlighet med revisorns förslag beviljas styrelsen ansvarsfrihet för den period
revisionen omfattar. Mötets ordförande gratulerade styrelsen till detta.
§ 12 Framställningar och förslag från föreningsstyrelsen
Inga framlagda förslag.
§ 13 Föreningsstyrelsens inriktning av verksamheten framlades för kännedom
Föreningsstyrelsens ordförande Lars Edling uttalade, att den nytillträdda styrelsen
kommer att verka i samman ton som tidigare. Han hänvisade till föreningens programblad, där man på sid 2 kan läsa om vad föreningen står för och även ta del vår- resp
höstaktiviteter. Viktigt att framhålla är föreningens nyckelord GLÄDJE, KVALITETGEMENSKAP.
§ 14 Motioner från enskilda medlemmar
Inga motioner hade inkommit.
§ 15 Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår
Medlemsavgiften på 150 kr, fr o m 1 jan 2016 står fast.
§ 16 Val av styrelseledamöter
Valberedningen Kerstin Hällström informerade om följande:
Vid årsmötet 2016 avgår följande ord ledamöter:
Tommy Nilsson, Sylvie Johansson, Gun Hallén Nyberg, samt suppleanterna Anita Gustafsson
och Sigvard Westerlund
Med mandat till 2017 kvarstår
Ingrid Ström och Birgitta Wengler
Till ny styrelse för föreningen föreslår valberedningen i samarbete med nuvarande
styrelse att:
Den nya styrelsen ska bestå av 5 ledamöter och 2 suppleanter.
Till föreningsordförande på 1 år, omval Lars Edling
Till ord ledamot på 2 år, nyval Inger Gillblad
Till suppleant på 1 år, omval Ann-Charlotte Parmkrans
Till suppleant på 1 år nyval Karin Belin
En vakant ord ledamotsplats på 2 år fanns vid årsmötet. Årsmötet gav fullmakt
till styrelsen, att snarast kunna besätta denna.
§ 17 Val av revisor och revisorssuppleant
Till revisor på 1 år, omval Hans Samuelsson
Till revisorssuppleant på 1 år, omval Bror Lindström
§ 18 Val av valberedning
Till valberedning på 1 år, nyval Sylvie Johansson (sammankallande)
och Anita Gustafsson på 1 år, nyval
Kerstin Hällström finns delvis med i valberedningen, omval 1 år
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§ 19 Övriga frågor, vilka årsmötet beslutat behandla
Anmält ärende under §4. Till delegater vid Förbundets Stämma, denna gång i Umeå
14-15 maj, valdes ordförande Lars Edling och vice ordförande Ingrid Ström.
Tillägg till protokollet:
En förutsättning för att valda delegater ska kunna delta, är att uppdraget går att förena
med eget familjeliv.
§ 20 Årsmötet avslutas,
Mötesordförande Olle Dahlstedt tackade för visat intresse och avslutade mötet.
Efter mötet avtackades de 5 avgående ledamöterna med vackra blommor och med
en varsin penninggåva, som de var och en fick välja att skänka till en välgörenhetsorganisation.
Efter kaffe och semla underhöll Anna Boogart med skönsjungande sång.

Vid protokollet

----------------------------------------------------Sylvie Johansson

Justeras

----------------------------------------------------Olle Dahlstedt (ordf)

------------------------------------------------------Åke Eriksson

-------------------------------------------------------Berit Lindström

