ÅstraZeneca §en Isrerna
Protokoll förtuid årsmöte i åstraZeneca §eniorerna på Hagabergs
Folkhögskola den 19 februari 2019.

1,

Mötets öppnande
Föreningens ordfiörande Agneta Sundström hålsade välkommen och ffirklarade

årsmötet öppnat.

L

FasMlhrde

av dagwdning

Den föreslagna dagordningen äststiilldes.

3. Yal av rEbordftlrarde
Till rnötesordförande valdes .lohn Olsson.

4.

Yal au

mötwkreterare

Till mötessekreterare valdes Gun nel Törnblom.

5. Val aviusterirysmäntilllkä

röstråknare

Tilljusteringsmän och rösträknare valdes Kristina Luketic och Björn Sveråus.

6.

Årsmötetr

beldrip

utlysande

Enligt stadgarna skall kallelse utlysas senast L4 dagar före rnötet. Kallelse utsändes
under mitten av januari 2019.

7,

Styrelsers och rcvisolernas heråttelsr
Verksamhetsberättelsen och årsboklutet hade delats ut och efter en kort resum6 av
mötesordföranden godkändes desamma. Revisionsberättelsen lästes upp varefter
även denna godkändes, Berättelserna ldes till handlingarna.

8,

Ansnarsfiilet för styrelsen
På

ffirslag av revisorema bevi§ades styrelsen annrarsfrihetför det gångna

verkamhetsåret

9.

MedleilsaySift för kommande uerksamlrctsilr
Styrelsen föreslog att medlemsavgiften för år 2020 blir 150 konor, vilket också
beslutades.

10. Faststälhrde av antalet styrslsehdarnöter
Styrelsen och valberedningen föreslog att antalet styrelseledarnöter skall vara 9
personer, vilket beslutades.

11. Yal av bsluEt antal ledan6ter
Valberedningen föreslog Ewa Ahlzrån och Anita Eininger för omval på 2 år samt John
Olsson och Jan Andersson för omval på 1år. Nyval på 1 år av Eva Cedervall Finn och
Lennart K'arlsson. Ordförande Agneta Sundström samt ledamöterna Christina Eklund
Sundstedt och GunnelTörnblom är valda på 2 år från 2018.

12, Valav rcndsorcr
Valberedningens förslag på omval av Clary Eriksson och Maiken Johansson sorn

revisorer godkändes.

lil.

Val avvalberedning

Mötet beslutade orn omval av Birger Johansson samt n$ral av Kerstin lledman och
Bo Reuter,

14. Förslag från srgrelsen
lnga förslag.

15, Euentuella fönlag från raedhmmar
lnga förslaginkomna.

t6. &niga frågpr
lnga öwiga frågor.

17. Anslutnitq
lnnan mötesordföranden avslutade årsmötet påbiöds en tyst rninutför de
rnedlemmar som avlidit under året.

Efter årsmötet bjöds vi på underhållning av Mats Fledån till eget ackompanjemang på
plano och en kavalkad av klassiska sångnummer från Hasse&Tages många retryer,

filmer och skivor.

Nykvarn den 20 februäri 2S1"§
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