Protokoll fört vid årsmöte den 26 februari 2015.

Lokal: Södra Vätterbygdens Folkhögskola
Närvarande medlemmar ca 150.

§ 1 Elisabeth Hjort hälsade medlemmarna välkomna och förklarade årsmötet öppnat. Hon uppmanade samtidigt
medlemmarna att vid studiebesök respektera att endast de som fått välkommen i sin bekräftelse har en plats. Det är de
företag som besöks, som satt en gräns för deltagande och de vill inte att den gränsen överträds.
Styrelsens medlemmar presenterade sig.
§ 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
Ingemar Norström och Klas Mogren.
§ 4 Mötet ansågs utlyst på stadgeenligt sätt.
§ 5 Dagordningen fastställdes.
§ 6 Verksamhetsberättelsen föredrogs (bilaga 1) av Elisabeth Hjort. Hon tackade styrelsen för gott arbete. Styrelsen
och ca 30 personer i arbetsgrupperna arbetar på ideell grund. Vi har haft fyra månadsmöten vår och höst. Antal
föreläsningsserier har minskat till två och antal enstaka föreläsningar har utökats till sex per termin. Filmvisning har fått
flytta tillbaka till Tändsticksområdet eftersom Fokus renoveras. Flyttningen innebär färre tillgängliga platser.
I Huskvarna har deltagandet i fysiska aktiviteter ökat. Intresset för lärande är stort och många har deltagit i cirklar.
Önskemål om deltagande i resor och studiebesök är också stort och vi har gjort vad vi kan för att dubblera eller upprepa
dessa. Vår verksamhet visar ett gott resultat och vi har kunnat hålla en låg medlemsavgift och låga deltagaravgifter.
Evald Eklöv påpekade att stipendiegruppen inte är upptagen på listan över arbetsgrupper. Elisabeth meddelade att
arbetsgruppen varit vilande eftersom Högskolan inte har haft någon lämplig kandidat till stipendium. Hon instämde i att
den borde ha stått med. Verksamhetsberättelsen godkändes.

Ulla Lundin redovisade årets balansräkning och resultaträkning. Resultatet för året blev drygt 320 000 kr. Föreningens
tillgångar uppgår därmed till drygt 1,3 miljoner. (Bilaga 2 och 3). Vi har byggt upp ett gott eget kapital som ger trygghet
för framtiden. Balansräkning och resultaträkning fastställdes.
Medlemsantalet ökar stadigt och var 1.195 vid årsskiftet 2014/2015, varav 187 var nya sedan förra årsskiftet.
§ 7 Ulf Gustafsson föredrog revisionsberättelsen. (Bilaga 4). Han tackade Ulla Lundin för god ordning.
§ 8 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet enhälligt.
§ 9 Till styrelseordförande för ett år omvaldes Elisabeth Hjort.
§ 10 Till
a) ordinarie styrelseledamöter valdes för två år Rose-Marie Ejermo (omval), Ulla Lundin (omval), Carl-Johan Stillström
(omval) och Christina Nystedt. Kvarstår för ett år gör Klas Mogren, Ingemar Norström, Sonja Skogberg, Görel
Tönnberg och Nils Östman.
b) suppleanter för ett år valdes Tora Wigstrand och Lennart Lindberg (omval).

c) revisorer för ett år valdes Ulf Gustafsson (omval) och Per-Olof Öhling (omval) och som revisorsuppleant Margareta
Pettersson.
d) valberedning valdes Gunnel Hedlund (omval, sammankallande), Christina Wirtén (omval) och Margareta Siöö
(omval). Som adjungerad ledamot utses en person ur styrelsen.
§ 11 Förslag till budget 2015 presenterades av Ulla Lundin. Budgeten fastställdes enhälligt.
Förslaget är baserat på ett medlemsantal vid årets slut på 1.250 betalande medlemmar och beräknas ge ett ekonomiskt
underskott på drygt 2000 kr. Detta på grund av att de medel som avsattes i budget 2014 för firandet av föreningens 10årsjubileum 2015 inte förts över till budget 2015.
§ 12 Medlemsavgiften för 2016 fastställdes till 150 kronor (samma som tidigare år).
a) Inga motioner har lämnats in.
b) Som representant för styrelsen berättade Elisabeth Hjort att i år siktar styrelsen på att höstens program skall vara
medlemmarna tillhanda före midsommar.
Rose-Marie Ejermo meddelade att 451 medlemmar är anmälda till jubileumsfesten och att placeringslistor är klara. På
grund av återbud fanns fyra platser att tillgå.
c) Årsmötesprotokollet kommer i medlemsbladet, som sänds till alla medlemmar i mars digitalt till dem som uppgivit
mailadress samt på Senioruniversitetets hemsida (www.sujkp.se). Till dem som inte har e-post görs utskick per brev.
§ 13 Avgående styrelseledamoten Esko Olsson avtackades av Elisabeth Hjort med omnämnande av hans värdefulla
arbetsinsatser i styrelsen. Han erhöll en vacker blomsterbukett.

Blommor utdelades som tack för utfört arbete även till revisorerna, till valberedningens ledamöter och till årsmötets
ordförande och sekreterare. Tora Wigstrand hälsades välkommen i styrelsen med en blomma.
§ 14 Mötet avslutades.

………………………………….
Görel Tönnberg
Sekreterare

Justerat
………………………… ………………………….. ………………………..
Harald Lang Ingemar Norström Klas Mogren

