Astra T,eneca § eniorerna
Protokoll {iirt vid årsmöte i AstraZenecas den 20 februari 2018 i Hegabergs
Folkhögskola
l. Möttts

öppnande

F6reningcns ordlbrande Aguet Sundstrtim hålsade dc cirka 50 dcltagarna välkomna
och $rklarade årsmötet öppnat.
2,

Frststälhrde rv drgordning
Den fiireslagna dagordningen fastställdes.

3.

4.

5.

Vel rv möte*ordfär*nde
Till mritesordffirande valdes Kent Loremark. Han tackade frr fiirtocndet och fbreslog
en tyst minut for dc av våra medlemmar ssrn avlidit under året. Vilket också skedde.
Val av mötesseluetenre
Till mötessckretcrare valdes Bo Reuter.

Vel rv tvåJustcrlng*mlr dl§kr rösträknmc
Till justeringsmän mh röstråknåre valdes Sigvard Åndtbacka och Mats Olsson.
Årsaötets behörigr utlyrande
Enligl stadgama skall årsmötet utlysas sesast 14 dagar fiire mötet. Kallelse utsändes
undcr januaii 2018. lnfornratiaa oru mötet har även givits i Länstidningens Föreningsnytt.

6.

7. §tyrelecns *ch rcvlsorernrs

bcrittelser

Verksanrhe,tsberåtrelsen och fusbnkslutet har delars ut oeh efter er kort resumå av mötes-

ord$randen go&åndes densamma. Revisionsberättelsen lästes upp varefter ävcn den
godkändes. Beräcelserna lades till handlingarna-

*. Å*svrrsfr&Gl fi6r rtyrchc*
På {örslag av rsvissrernå bcviljades styrelsen ansvarsfrihet
9.

Mcdlcmsivgttt lfo kommrn{c v*rkrrmhrts*r
§tyrelsen {ihcslCIg att m.edlemsavgiften fiir 2t}19 blir

16.

fiir dct gångna veiksarshstså}et.

150 kronor,

vilket också beslutades.

I'ffi tstå§mde *v ratelct styrdseldrmäter
§ryrclscn och valbercdoingrns frreslog afi antålct sryrelseledarnöter frr verksan*retsåret

§kall vara ofiirändrat, I0 stycken. Vilket sckså beslutadcs.
I

I. Val

av ordlörende på ett

år

Mötet beslutade enhälligt orn omval av Agneta Sundström cnligt valberedningens
fii,rslag.

t2. Val av bc*lutet entrl övrlge ledemötrr på ett år
Valberedningen föreslog omval av Anita Eininger, Kerstin Hedman, John Olsson och Bo
Reuter samtnyval av Jan Andersson, Kent Loremark, Christina Eklund Sundstedt och
Gunnel Törnblom" Beslut enligt valbcredningcns forslag.
13.

Vel sv två rwisorer och en revisors*upptcent på ctt år
Valbcredningens förslag om omväl av Clary Eriksson och Maiken Johansson som

.

revisorer godkändes. Frågan om revisorssuppleant står öppcn och

år

hanteras av

styTelsen.

14.

YrI ev valbcredning

bcetående ev trc ledrmöter

Mötet bestutade orn omval av Birger Johansson sarnt nyval av Ul[a Boström och Per-Åke
Nilsson.
15. §tadgeändring

För att fä cn kontinuitet i styrelsen öreslås att nuvarande valperiod, ett år ffir ordforanden
och samtliga ledamöter i s§rrelsen ändras cnligt fiiljande. Ordftirande 2 Lr,4ledamöter
2 år och 5 ledamöter I år. Mötet beslutade entigt fiirslaget.
En stadgeändring måste godkiinnas av två möten varför förslaget till stadgeiindring
att tas upp igen vid kommande månadsmöte.

från s§relscn
Styrelsen harhstutat att utse Per-Åke Nilsson till hedersledamot.

16. Försleg

l?. Eventuella

fiöruleg från

medhmmrr

Inga flirslag inkomna.

lS. Övrige frågor
Margit §tiimer frågade om det är m§ligt att fä en medlemsörteckning. Enligt Agneta är
frågan hur man fär handskas med medlemsfii*cckningar känslig. Ett Eu-beslut i fiågan är
är act vänta. Innan dess kommer inte medlemsförteckningen att komrnuniceras.
19.

Åvslutning

Irremark tyckte att ssrrelsen utfort e$ gott a*ete under det
och avslutade dårmed den fonnella delen av årsmötet. Däreft.er bjiils vi

Mötesordforanden Kcnt

g*ngn" året

på

en "'Musikalisk Confctti" framförd av Linnea Sallay och

Erik Sandvik. Ett mycket upp..

skattat framhädande.

§ödertälje drn

2l februeri
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Bo Reuter, sekretcrare

f'

Jr'ff?.*,*
S i gva$d

Andtbacka, jusrering$närr
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Kent Loremark, mötesoidforande

W
fu{ats Otrsson, justeringsman

