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NÄRVARANDE drygt 50 medlemmar

§1

Leif Jansson hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat.

§2

Harald Lang valdes att leda dagens förhandlingar.
Elisabeth Oscarsson valdes att föra protokollet.

§3

Att jämte mötesordföranden justera protokollet valdes Birgitta Björklund och
Mona Käll.

§4

Mötet ansågs stadgeenligt utlyst.

§5

Dagordningen fastställdes.

§6

Verksamhetsberättelsen [Bilaga 1] föredrogs. Balans- och resultaträkningen 2007
[Bilaga 2] fastställdes.

§7

Nor Uhlin föredrog revisionsberättelsen [Bilaga 3].

§8

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

§9

Till styrelseordförande för ett år valdes Leif A. Jansson enhälligt.

§ 10

Till styrelseledamöter valdes
a/ för två år Evald Eklöv, Veronika Lindeberg, Görel Tönnberg och Christina Wirtén
b/ för ett år Helena Gårdmark
c/ Till suppleanter valdes för ett år Kerstin Bellfjord och Karl-Axel Hernlo
d/ Till revisorer för ett år valdes Marianne Josefsson och Nor Uhlin med Ulf
Gustafsson som suppleant
e/ Till valberedning omvaldes Birgitta Thor, Per Rudenstam, Ingegerd Steinmetzer
och Elisabeth Oscarsson (sammankallande).

§ 11

Leif A. Jansson informerade om programverksamheten. Han framförde samtidigt ett
tack till Ulla Lundin för hennes stora insatser vid omläggning till ett nytt ekonomiskt
redovisningsprogram och medlemsregister.

§ 12

Medlemsavgiften för 2009 fastställdes till 150 kronor.

§ 13

a/ Inga motioner hade inkommit.
b/ Hans Klänge informerade om vårens resor och studiebesök. Konsertresan till Vara
äger rum den 23 maj, resan till Katarina och Sten Dunérs Drömmens blir den 12 juni
och kombineras med ett besök på utställningen Porträtt.nu på Ljungbergsmuseet i
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Ljungby.
c/ Evald Eklöv informerade om hemsidan, som redan haft c:a 3 000 besök. Han
efterlyste någon IT-kunnig medlem, som kan hjälpa till med hemsidans utformning.
§ 14

a/ Birgitta Björklund frågade om det förekom samarbete med andra Senioruniversitet.
Leif Jansson svarade att man har kontakt med närliggande.
b/ Nor Uhlin uttryckte sin och många medlemmars tacksamhet för styrelsens fina sätt
att driva föreningens verksamhet.
c/ Lars-Göran Ottosson avtackades av ordföranden.
d/ Årsmötet framförde ett stort tack till styrelsen.

§ 15

Förklarades mötet avslutat.
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