Protokoll fört vid årsmöte den 24 februari 2011.
Lokal: Rosensalen, Rosenlunds Vårdcentrum, Hermansvägen 5, Jönköping.
Närvarande: ca 160 medlemmar.
§1

Evald Eklöv 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 Bernt E Isaksson och
Ingemar Thorsén.

§4

Mötet ansågs utlyst på stadgeenligt sätt.

§5

Dagordningen fastställdes.

§6

Verksamhetsberättelsens (Bilaga 1) rubriker föredrogs, och möjligheter till frågor
gavs och besvarades, varefter den godkändes. Ulla Lundin redovisade årets
Resultaträkning, som visade på intäkter överstigande 1,2 millioner och med ett
ekonomiskt resultat för året på drygt 47.000:-. Resultat- och Balansräkning (Bilaga 2
och 3) fastställdes.
Medlemsantalet ökar stadigt och var vid årsskiftet 2010/2011 drygt 780, varav 66 %
var kvinnor och 34 % män..

§7

Per-Olof Öhling föredrog revisionsberättelsen. (Bilaga 4).

§8

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet enhälligt.

§9

Till styrelseordförande för ett år valdes Evald Eklöv.

§ 10

Till
a) ordinarie styrelseledamöter valdes för två år Rose-Marie Ejermo, Gunnel
Hedlund, Ulla Lundin, Esko Olsson och Ragnar Vårbrant. Kvarstår för ett år gör
Elisabeth Hjort, Margareta Siöö, Görel Tönnberg och Christina Wirtén,
b) suppleanter för ett år valdes Klas Mogren och Sonja Skogberg.
c) revisorer för ett år valdes Ulf Gustafsson och Per-Olof Öhling och
revisorsuppleant Conny Bjälming.
d) valberedning valdes Leif A Jansson (sammankallande), Harald Franzén,
Jan Carlsson, Birgitta Allvin, Veronika Lindeberg. Som adjungerad ledamot
utses en person ur styrelsen.
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§ 11

Det förslag till Budget som Ulla Lundin presenterat fastställdes. Förslaget är baserat
på ett medlemsantal vid årets slut på 900 medlemmar och beräknas ge ett
ekonomiskt överskott på ca 40.000:-.

§ 12

Medlemsavgiften för 2012 fastställdes till 150 kronor (samma som tidigare år).

§ 13

a) Inga motioner har lämnats till årsmötet.
b) Evald Eklöv informerade om att det finns platser kvar till Föreläsningsserierna
nr 2 och nr 3 samt till resan till Göteborgsoperan 7 maj. Till operaresan till
Ulricehamn 19 mars finns en plats kvar. Då många av föreningens aktiviteter är
fulltecknade, och det därför upprättats reservlistor, är det mycket viktigt att
eventuella återbud meddelas resp. kontaktperson så snart som möjligt.

§ 14

Avgående styrelseledamöterna Helena Gårdmark och Mats Olsson samt avgående
revisorn Nor Uhlin avtackades av ordföranden med omnämnande av deras värdefulla
arbetsinsatser i styrelse och revisionsarbete och med presenter. Helena och Mats
erhöll SU:s speciella kaffemugg och Nor en bok. Alla tre erhöll också
blomsterbuketter, som överlämnades av vice ordföranden Elisabeth Hjort.
Blommor utdelades som tack för utfört arbete även till revisorn Per-Olof Öhling, till
valberedningens ledamöter och till Årsmötets ordförande och sekreterare.

§ 15

Som avslutning framhöll ordföranden att de 28 Senior- och Pensionärsuniversiteten i
Sverige ”är en del av en riksomfattande folkbildningsverksamhet”, en verksamhet
som erhåller samhällets stöd. Dessa föreningar arbetar med målet ”För seniorer – av
seniorer”. Målet är att presentera program med kvalitet och stor bredd vad gäller
innehåll, för att nå syftet ökade kunskaper och nya upplevelser. Det alltmer ökande
medlemsantalet i vår förening kräver allt större verksamhetsvolym, för att inte alltför
många ska uppleva att ”man kommer ju inte med på det man anmäler sig till”.
Därför uppmanades medlemmarna att på olika sätt aktivt bidra till en utökad
verksamhet. Senioruniversitetet i Jönköping blir i framtiden vad vi själva gemensamt
gör det till. Ingen annan gör det åt oss.
Medlemmarna hälsades välkomna till kommande aktiviteter och Årsmötet
förklarades avslutat.
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