Protokoll fört vid årsmöte den 24 februari 2012.

Lokal: Rosensalen, Rosenlunds Vårdcentrum, Hermansvägen 5, Jönköping.
Närvarande: ca 100 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 Klas Mogren och
Sonja Skogberg.

§ 4 Mötet ansågs utlyst på stadgeenligt sätt.
§ 5 Dagordningen fastställdes.
§ 6 Verksamhetsberättelsen (Bilaga 1) föredrogs, och möjligheter till frågor gavs och besvarades. Påpekades att första stycket på
sidan 3 är en dubblering av sista stycket på sidan 2 och skall strykas. Därefter godkändes verksamhetsberättelsen. Ulla Lundin
redovisade årets Balansräkning och Resultaträkning, som visade på intäkter överstigande 1,13 millioner och med ett ekonomiskt
resultat för året på drygt 188.000:-. (Bilaga 2 och 3)
Medlemsantalet ökar stadigt och var vid årsskiftet 2011/2012 ca 900, varav 66 % var kvinnor och 34 % män.
Som representant för styrelsen påpekade Elisabeth Hjort, med anledning av årets stora överskott, att Senioruniversitetets uppdrag
inte är att i första hand tjäna pengar. Huvuduppgiften är att medlemmarna ska få möjlighet till fortsatt lärande, att bilda sig, ha trevligt.
Föreningen har på några år vuxit från något hundratal till över 900 medlemmar och ekonomin har under tiden byggts upp. Allt
administrativt arbete sker fortfarande för hand på individuell basis av styrelse och arbetsgrupper. Det är dock, tack vare överskottet,
ekonomiskt möjligt att ta ett steg till, att utveckla administrativt stöd genom att skaffa ett bra dataprogram. Därigenom kan styrelsen
bättre koncentrera sig på att skapa goda idéer och produkter åt medlemmarna.
Evald Eklöv gav en ytterligare förklaring till föreningens ekonomiska resultat.. Genom goda kontakter med Högskolan har vi under
åren fått tillgång till deras lokaler utan kostnad när föreläsningar hållits där.
Resultat- och Balansräkning fastställdes enhälligt.
§ 7 Per-Olof Öhling
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 Klas Mogren, Sonja Skogberg, Christina Wirtén (omval) och Görel

Tönnberg (omval).
Kvarstår för ett år gör Rose-Marie Ejermo, Gunnel Hedlund, Ulla Lundin,
Esko Olsson och Ragnar Vårbrant.
b. suppleanter för ett år valdes Örjan Nilsson och Olof Svensson.
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 Det förslag till budget som Ulla Lundin presenterat fastställdes. Förslaget är baserat
på ett medlemsantal vid årets slut på 950 betalande medlemmar och beräknas ge ett ekonomiskt överskott på ca 18.500:-. I förslaget
ingår avsättning av 50 000:- till administrativ utveckling samt 20.000:- till en kommande 10-års fest.
§ 12

Medlemsavgiften för 2013 fastställdes till 150 kronor (samma som tidigare år).

§ 13 a) Inga motioner har lämnats till årsmötet.

e. Evald Eklöv framhöll det stora antal medlemmar som deltagit i föreningens program. Aktiviteterna har varit
välbesökta. Den senaste föreläsningsserien om olika religioner har dragit ca 200 deltagare per gång. Enstaka
föreläsningar och Film var nya för året och får fortsätta. Kölista finns till Värnamoresan och studiebesöken på
Länsstyrelsen och Spira (båda den 6/3) och Föreläsning på HLK den 8/3.
Platser finns till föreläsningsserien om Beethoven och resan till Värmland.
Månadsmötet 22 mars på Världsvattendagen har titelnVärldens viktigastelivsmedel och är ett samarrangemang med
Länsstyrelsen i Jönköping.
Informationsblad sänds tillsammans med Årsmötesprotokollet, samt information och anmälningsblanketter till en Naturvandring i juli
och en resa till Island i oktober.
§ 14 Avgående styrelseledamöterna ordföranden Evald Eklöv och Margareta Siöö avtackades av Elisabeth Hjort med omnämnande
av deras värdefulla arbetsinsatser i styrelsen. Evald Eklöv har varit medlem i styrelsen sedan starten 2005. De erhöll
blomsterbuketter 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.

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

Justerat
…………………………
…………………………..
………………………..
Harald Lang
Klas Mogren
Sonja Skogberg
Mötesordförande

