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Torsdagen den 24 mars 2022, kl 14-14,30

Plats:

Filadelfiakyrkan Örebro

§1
Mötets öppnande
Föreningens ordförande Inger Beijer inleder med att hälsa alla medlemmar
välkomna till årsmötet och är mycket glad över att så stort antal medlemmar,
ca 260, har visat intresse för att delta.
Månadsmötets underhållare halva ”T Blues Sweden” med Mats Norrefalk
och Bernt Haglund hälsas därefter också hjärtligt välkomna.
Inger redogör också för den humanitära insamlingen som sker till Ukraina via
UNHCR där Aktiva Seniorer bidrar med motsvarande belopp.
UNHCR får under mars månad dessutom motsvarande belopp från Akelius
Foundation vilket gör att det insamlade beloppet ökar markant.

§2

Val av ordförande och sekreterare för
årsmötesförhandlingarna
Till ordförande för mötet föreslås Lars Hallbergson.
Årsmötet beslutar välja Lars Hallbergson till ordförande för årsmötet.
Till sekreterare under mötet föreslås Hans Axelsson.
Årsmötet beslutar välja Hans Axelsson till sekreterare under mötet.

§3

Val av två justerare för årsmötesprotokollet tillika
rösträknare.
Till justerare och rösträknare föreslås: Eva och Bengt-Olof Gert.
Årsmötet beslutar välja Eva och Bengt-Olof Gert som justerare och
rösträknare.

§4
Fastställande av röstlängd
Styrelsen föreslår att de anmälda årsmötesdeltagarna skall utgöra röstlängd.
Årsmötet godkänner denna.

§5
Fastställande av föredragningslista
Ordförande föredrar föredragningslistan.
Årsmötet beslutar godkänna föreliggande föredragningslista.

§6
Årsmötets behöriga utlysande
Mötet ska utlysas senast tre veckor i förväg och handlingar presenteras senast
två veckor i förväg. Kallelse skickades med e-post och post den 27/1 och
handlingar på samma sätt den 4 mars 2022.
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Årsmötesdatum 24 februari 2022 finns dessutom annonserat i vårkatalogen
för 2022. Katalogen skickades ut i december 2021.
Årsmötesdatum har sedan flyttats till den 24 mars på grund av den pågående
pandemin.
Styrelsen föreslår att årsmötet är behörigt utlyst.
Årsmötet beslutar att utlysandet skett enligt stadgarna.

§7
Föreningsstyrelsens verksamhetsberättelse
Ordförande går översiktligt igenom för verksamhetsberättelsen och läser upp
bl a styrelsens sammansättning och styrelsens verksamhetsplan för 2021.
Ann Björkman redogör sedan för den ekonomiska redovisningen, Resultatoch Balansräkning.
Årsmötet beslutar godkänna verksamhetsberättelsen som sedan läggs till
handlingarna. Se bilaga.

§8
Revisorernas berättelse
Revisor Svante Gyrulf föredrar revisorernas berättelse, bilaga till
verksamhetsberättelsen.
Efter att ha hört revisorernas berättelse läggs den till handlingarna.

§9
Fastställande av resultat- och balansräkning
Revisorerna tillstyrker att Resultat- och Balansräkning fastställs som den är
presenterad i verksamhetsberättelsen.
Årsmötet beslutar fastställa Resultat- och Balansräkningen.

§ 10
Disposition av verksamhetens resultat
Revisorerna tillstyrker att årets resultat, 238 309 kr, disponeras enligt
förslaget i verksamhetsberättelsen.
Årsmötet beslutar att överskottet disponeras med 104 668 kr balanseras i
egen räkning för att återställa det samlade underskottet och att resterande
överskottet, 133 641 kr, reserveras för framtida bruk.

§ 11
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Revisorerna föreslår att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamheten
2021.
Årsmötet beslutar bevilja ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

§ 12
Verksamhetsplan och budget för år 2022
Verksamhetsplan.
Föreningens ordförande går översiktligt igenom styrelsens målsättning att
kunna erbjuda aktiviteter som passar medlemmarnas olika intresseområden.
Vi har nu uppnått ett sådant omfång av aktiviteter att vi gör bedömningen att
det inte finns något behov att utöka med ytterligare aktiviteter utan mer satsa
på kvalitè istället för kvantitè.
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Under det gångna året med Corona har några aktiviteter, föreläsningar, sänts
digitalt för att få till någon form av aktiviteter. Bedömningen är att detta har
varit positivt och att det har fungerat bra. Detta kan vara ett område att
vidareutveckla.
Budget
Föreningen gör inte någon årsbudget utan gör en budget för varje halvår där
utgångspunkten är att se till att alla aktiviteter budgeteras ett till plus-minusnollresultat. Sedan kan dubblering av aktiviteter, större lokaler och liknande
göra att resultatet blir bättre än budgeterat. Vid mindre intresse än planerat
kan resultatet bli negativt på en aktivitet.
Efter att ha hört föreningsordförandes redogörelse
beslutar årsmötet fastställa verksamhetsplanen för 2022 och att år 2022 års
program budgeteras till ett plus-minus-nollresultat.

§ 13
Motioner
Inga motioner har inkommit till styrelsen.

§ 14
Fastställande av medlemsavgiften för 2023
Styrelsen föreslår oförändrat medlemsavgift, 150 kr.
Årsmötet beslutar att medlemsavgiften för 2023 skall vara oförändrad, 150
kr.

§ 15
Val av föreningsordförande på ett år
Valberedningen föreslår omval av Inger Beijer som ordförande.
Årsmötet beslutar välja Inger Beijer som ordförande.

§ 16
Val av vice föreningsordförande
Valberedningen föreslår Kjell Nilsson, omval 2 år varav 1 år som vice
ordförande.
Årsmötet beslutar välja Kjell Nilsson för en tid av 2 år varav 1 år som vice
ordförande.

§ 17
Val av föreningskassör
Valberedningen föreslår omval av Leif Johansson som föreningskassör för en
tid av 2 år.
Årsmötet beslutar välja Leif Johansson som föreningskassör för en
tid av 2 år.

§ 18
Val av två styrelseledamöter, 2år
Valberedningen föreslår omval av Anders Holm och nyval av Inger
Gröndahl.
Årsmötet beslutar välja Anders Holm och Inger Gröndahl som
styrelseledamöter på 2 år.
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§ 19
Val av revisor på 2 år och en revisorssuppleant på ett år
Valberedningen föreslår omval av Tommie Bergsten som revisor på 2 år och
omval av Eva Gert som revisorssuppleant på 1 år.
Årsmötet beslutar att Tommie Bergsten väljs om som revisor på 2 år och Eva
Gert som revisorssuppleant på 1 år.

§ 20
Val av valberedning
Medlemsförslag finns på omval av Christina By, sammankallande och omval
av Gun-Britt Andersson och Mayvor Reimfelt.
Årsmötet beslutar att Christina By, Gun-Britt Andersson och Mayvor
Reimfelt väljs att utgöra valberedning med Christina By som
sammankallande.

§ 21
Mötets avslutande
Föreningsordförande Inger Beijer tackar för förtroendet att vara ordförande
för föreningen i ytterligare 1 år.
Tackar därefter presidiet med blommor varpå hon hälsar Inger Gröndahl
välkommen till styrelsen. Inger välkomnas fram för att årsmötet skall få ett
ansikte på nya styrelsemedlemmen.
Avgående styrelsemedlemmen Sofia Loodh avtackas med blommor för att
under många år deltagit i styrelsearbetet. Sofia kommer dock att fortsätta med
att vara aktiv i studiebesöksgruppen.
Ordförande avslutar därefter mötet
och lämnar över till underhållarna ”T Blues Sweden” Mats Norrefalk och
Bernt Haglund.

Vid protokollet:

Mötesordförande

Hans Axelsson

Lars Hallbergson

Justeras:

Justeras:

Eva Gert

Bengt-Olof Gert

Bilaga:

Verksamhetsberättelse 2021inkl. revisionsberättelse.

