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Protokoll fört vid årsmöte den 26 februari 2009.
Lokal: Rosensalen, Rosenlunds Vårdcentrum
Närvarande: ca 60 medlemmar.
§1

Leif A Jansson hälsade medlemmarna välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

§2

Harald Lang valdes att leda dagens förhandlingar
Görel Tönnberg valdes att föra protokollet.

§3

Att jämte mötesordföranden justera protokollet valdes Gunnel Hedlund och
Karl-Axel Hernlo.

§4

Mötet ansågs utlyst på stadgeenligt sätt.

§5

Dagordningen fastställdes.

§6

Verksamhetsberättelsen (Bilaga 1) föredrogs. Ulla Lundin redovisade resultat- och
balansräkningen för år 2008. (Bilaga 2). Dessa fastställdes.

§7

Nor Uhlin föredrog revisionsberättelsen. (Bilaga 3).

§8

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet enhälligt.

§9

Till styrelseordförande för ett år valdes Leif A Jansson enhälligt.

§ 10

Till
a) ordinarie styrelseledamöter valdes för två år Gunnel Hedlund, Helena Gårdmark,
Ulla Lundin, Mats Olsson och Ragnar Vårbrant. Kvarstår för ett år gör Evald
Eklöv, Veronika Lindeberg, Görel Tönnberg och Christina Wirtén.
b) suppleanter för ett år valdes Karl-Axel Hernlo och Margareta Siöö
c) revisorer för ett år valdes Nor Uhlin och Per-Olof Öhling och revisorsuppleant
Ulf Gustafsson
d) valberedning Birgitta Thor (sammankallande), Per Rudenstam, Ingegerd
Steinmetzer, Jan Carlsson och Harald Franzén. Som adjungerad ledamot bör
utses en person ur styrelsen.

§ 11

Budgetförslag för år 2009 presenterades av Harald Franzén. (Bilaga 4).
Överskottet i budgeten beror till stor del på styrelsemedlemmarnas ideella insatser.
När medlemsantalet ökar kan det uppstå behov av att köpa vissa tjänster och
20.000 kronor är avsatta till detta. Det är också nödvändigt att bygga upp ett kapital
att ha som buffert om något oförutsett inträffar och för framtida investeringar.
Godkändes enhälligt.

§ 12

Medlemsavgiften för 2010 fastställdes till 150 kronor.
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§ 13

a) Inga motioner hade inkommit.
b) Leif Jansson presenterade Medlemsenkäten och uppmanade de medlemmar
som anonymt i enkäten angett att de önskar hjälpa till i föreningsarbetet att ge sig
tillkänna.
Evald Eklöv visade vår Hemsida, som fått ny utformning. Birgitta Thor uppmanade
medlemmarna att leverera foton från våra föreningsaktiviteter som kan läggas in på
Hemsidan.

§ 14

Leif Jansson informerade om Folkuniversitetets projekt för invandrade arbetslösa
akademiker, där FU söker intresserade som vill hjälpa till att samtala med dem om
svensk kultur mm.
Karl-Axel Hernlo och Harald Franzén informerade om vårens resor och studiebesök.
Operaresan till Gislaved äger rum den 7 mars, resan till Borås den 19 mars, till
Vadstena den 21 april och Kinda Kanal den 30 maj. Samtliga resor är fulltecknade
och har kö av reserver.
Studiebesöket på Norrahammars industrimuseum är den 14 maj och anmälan sker
genom att betala in deltagaravgiften 50 kronor.
Till resan till Göteborg 30 januari för att se ”Sista dansen” var över 100 personer
anmälda och 50 platser fanns. Därför har ytterligare 50 platser reserverats till 19
december.
Resan till Vingårdar i Bourgogne har ställts in på grund av för lågt intresse.
Gunnel Hedlund informerade om att till föreläsningsserien ”Journalistikens roll i
samhället” har 94 medlemmar anmält sig. Hon informerade också om en resa till
Skagen 27-28 maj med SPRF där våra medlemmar kan få delta.
Styrelsens ordförande Leif Jansson avtackade de tre medlemmar som avgår ur
styrelsen, Hans Klänge, Harald Franzén och Kerstin Bellfjord.
Även mötesordföranden, mötessekreteraren, kassören, valberedningen och revisorn
tackades av Helena med blommor.

§ 15

Mötet avslutades.
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