Protokoll från föreningens årsmöte den 16 februari 2006.
Närvarande: ett 60-tal medlemmar
Plats: Rosensalen på Rosenlund
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§ 15

Margareta Malmström hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat.
Harald Lang valdes att leda förhandlingarna.
Leif A Jansson valdes att föra protokoll.
Ulla Hestner och Margareta Malmström valdes att justera protokollet jämte
ordförande för mötet.
Mötet ansågs vara stadgeenligt utlyst.
Den utdelade dagordningen fastställdes.
Margareta Malmström läste upp styrelsens berättelse för föreningens första
verksamhetsår varefter Evald Eklöv föredrog den ekonomiska rapporten. Båda
lades med gillande till handlingarna.
Revisorerna föreslog ansvarsfrihet för styrelsen efter att ha gett sitt godkännande
till de förelagda räkenskaperna.
Mötet förklarade styrelsen fri från ansvar för det gångna året.
De föreslagna ändringarna av föreningens stadgar godkändes för andra gången.
Det första tillfället då ändringarna presenterades var vid medlemsmöte den 19/1.
Till ny ordförande på 1 år valdes Veronika Lindeberg.
Till styrelseledamöter på 2 år valdes Gunnar Hallingberg, Görel Tönnberg och
Leif A Jansson. För ytterligare 1 år valdes Gunnel Hedlund och Helena Gårdmark.
Hans Klänge valdes att vara ersättare under 1 år. Liksom Mireille Gateau-Jansson.
Till revisorer utsågs Marianne Josefsson, Nor Uhlin med Harald Franzén som
ersättare.
Valberedningen omvaldes och består av Per Rudenstam (sammankallande) samt
Ingegerd Steinmetzer, Christina Wirtén och Elisabeth Oscarsson.
Till att ingå i olika arbetsgrupper utsågs Margareta Malmström, Lennart Haglund,
Christina Wirtén, Ingegerd Steinmetzer och Harald Franzén.
Beslöts att uppdraget som webbmaster skulle vara en sekreteraruppgift.
Mötet fastställde medlemsavgiften till 150 kr även för år 2007.
Några motioner hade inte inkommit.
Under övriga frågor informerade Margareta Malmström om en inbjudan till den
intresserade från Gerontologiska föreningen.
Därefter informerade Evald Eklöv om att vi har en hemsida under uppbyggnad.
Dess adress är: www.sujkp.se.
Vidare påminde han om kommande föreningsaktiviteter och välkomnade flera att
aktivt deltaga i framtagning av program.
Gunnel Hedlund avtackade föreningens initiativtagare och första ordförande
Margareta Malmström med blommor och present. Avgående ledamöterna Lars
Hoel liksom Sven Lövstedt fick även de vackra ord och blommor.

§ 16

Avslutningsvis tackade så Veronika Lindeberg för förtroendet att leda föreningen
det kommande året. Varefter mötet avslutades.
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