Protokoll fört vid årsmöte den 28 februari 2013.

Lokal: Rosensalen, Rosenlunds Vårdcentrum, Hermansvägen 5, Jönköping.
Närvarande: 132 medlemmar.

§ 1 Elisabeth Hjort hälsade medlemmarna välkomna och förklarade årsmötet öppnat.
Hon informerade om att år 2012 varit ett lyckosamt år för Senioruniversitetet. Det har varit stort intresse för programpunkterna
som varit många och intressanta. Mer än 100 nya medlemmar har tillkommit.
Under året har ett nytt arbetssätt tagits i bruk i och med införandet av datorstöd. Kraft och ork kan ägnas till programarbete för
styrelsen, som arbetar på ideell basis, och som nu slipper lägga tid på att sortera och kopiera papper. De medlemmar som saknar
tillgång till dator har styrelsens medlemmar bistått med hjälp i anmälningsförfarandet.
Hon vädjade till medlemmarna att på hemsidan svara på en enkel enkät om hur man upplevt anmälningssättet.
§ 2 Harald Lang valdes att leda dagens förhandlingar.
Görel Tönnberg valdes att föra protokollet.
§ 3 Att jämte mötesordföranden justera protokollet och tillika vara rösträknare valdes
Evald Eklöv och Leif A Jansson.
§ 4 Mötet ansågs utlyst på stadgeenligt sätt.
§ 5 Dagordningen fastställdes.
§ 6 Verksamhetsberättelsen föredrogs (bilaga 1) av Elisabeth Hjort och möjligheter till frågor gavs och besvarades. Hon påpekade
att under avdelning Studiebesök, andra stycket anges att man gjort sex studiebesök, men att endast fem redovisas, besök vid Göta
Hovrätt saknas. Längre ner i samma stycke finns dock redovisning om antal deltagare i detta studiebesök. Verksamhetsberättelsen
godkändes.
Ulla Lundin redovisade åretsbalansräkning och resultaträkning. Resultaträkningen visade på intäkter överstigande 1,25
millioner kronor och ett ekonomiskt resultat för året på drygt 48.000 kronor. (Bilaga 2 och 3). Under året har en stor
investering gjorts genom anskaffning av ett dataprogram som administrativt stöd. Programmet kunde tas i bruk redan
vid anmälningsförfarandet i december inför vårterminen 2013.
Balansräknng och resultaträkning fastställdes.
Medlemsantalet ökar stadigt och var 1023 vid årsskiftet 2012/2013 ( 65,9 % kvinnor, 34,1% män), en ökning med 102 medlemmar
sedan förra årsskiftet.
§7

Ulf Gustafsson föredrog revisionsberättelsen. (Bilaga 4).

§ 8 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet enhälligt.
§ 9 Till styrelseordförande för ett år valdes Elisabeth Hjort.

§ 10 Till
a. ordinarie styrelseledamöter valdes för två år Carl- Johan Stillström, Ulla Lundin (omval), Rose-Marie Ejermo
(omval) och Esko Olsson (omval), för ett år Gunnel Hedlund (omval). Kvarstår för ett år gör Klas Mogren, Sonja
Skogberg, Görel Tönnberg och Christina Wirtén.
b. suppleanter för ett år valdes Ingemar Norström och Nils Östman.
c. revisorer för ett år valdes Ulf Gustafsson och Per-Olof Öhling och
revisorsuppleant Conny Bjälming.
d. valberedning valdes Jan Carlsson (sammankallande), Veronika Lindeberg och Margareta Siöö. Som adjungerad
ledamot utses en person ur styrelsen.

§ 11 Förslag till budget presenterades av Ulla Lundin muntligt på grund av svårigheter med tekniken i lokalen. Budgeten
fastställdes. Förslaget är baserat på ett medlemsantal vid årets slut på 1150 betalande medlemmar och beräknas ge ett ekonomiskt
överskott på ca 36.000:-. I förslaget ingår avsättning av medel för ytterligare utveckling av det administrativa stödet, mm. (Bilaga 5)
§ 12

Medlemsavgiften för 2014 fastställdes till 150 kronor (samma som tidigare år).

§ 13 a) En motion angående urvalsförfarandet till aktiviteter som har fler anmälda än platser har lämnats till årsmötet (bilaga 6) av
medlemmen Ingegerd Asp.
Hon redovisade sina synpunkter och hon anser att Senioruniversitetets regler för anmälningar till aktiviteter missgynnar dem
som är mest angelägna att komma med. Hon föreslår att en arbetsgrupp tillsätts, som med utgångspunkt i intentionerna i motionen,
inför höstprogrammet för styrelsen presenterar förslag till nya regler.
Elisabeth Hjort tackade för motionen och redovisade styrelsens synpunkter. En ”först till kvarnanmälan” ger av olika orsaker
inte möjlighet för alla medlemmar att konkurrera om platserna. Många saknar tillgång till dator, man kan inte lita på postgången,
man kan vara bortrest etc.
Med nuvarande anmälningsregler har styrelsen givit alla medlemmar en möjlighet att konkurrera om platserna på lika villkor.
Styrelsen avstyrker därför motionen.
Årsmötet röstade genom handuppräckning och beslutade med stor majoritet att avslå motionen.
Ingegerd Asp tackade för beslutet och uppmanade årsmötesdeltagarna att lämna in motioner till kommande årsmöten.

e. Som representant för styrelsen informerade Elisabeth Hjort om den fortsatta utvecklingen av datorstödet.
Datoriseringen har redan medfört en stor lättnad i styrelsens arbete. Nu införs ytterligare funktioner, bland annat
för avlastning i ekonomifunktionen och till medlemmarna för att lättare kunna se bekräftelse av anmälan.
Platser finns kvar till föreläsningarnaLäkemedel på gott och ontoch Hur hittar vi lätt och rätt det vi behöver på internet?
, till
filmvisningarna, till resan till Västergötland 29 maj samt till RödaKorskursen.
En cirkel i botanik kommer att startas i april och en resa till Drottningholm genomförs i början av augusti.
Årsmöteshandlingar samt information om aktiviteterna och anmälningsförfarande till dessa kommer i medlemsbladet, som
sänds till alla medlemmar i mars, samt på Senioruniversitetets hemsida (www.sujkp.se).
§ 14 Avgående styrelseledamoten Ragnar Vårbrant avtackades av Elisabeth Hjort med omnämnande av hans värdefulla
arbetsinsatser i styrelsen. Han erhöll en blomsterbukett och Senioruniversitetets speciella kaffemugg.
Blommor utdelades som tack för utfört arbete även till revisorerna, till valberedningens ledamöter och till årsmötets ordförande
och sekreterare.
§ 15 Mötet avslutades.
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