AstraZeneca Sen iorerna

Protokoll fört vid årsmöte i AstraZeneca Seniorerna på Hagabergs
Folkhögskola den 18 februari 2020.

1.

Mötets öppnande
Föreningens ordförande Agneta Sundström hälsade välkommen och förklarade

årsmötet öppnat.

2.

Faststiillande avdagordning
Den föreslagna dagordningen fastställdes.

3.

Valav mötesordförande
Till mötesordförande valdes Barbro Bolander.
Som inledning påbjöds en tyst minut för de medlemmar som avlidit under året.

4.

Val av mötessekreterare
Till m<itessekreterare valdes Gunnel Törnblom.

5.

Val av 2 iusteringsmän tillika rösträknare
Tilljusteringsmän och rösträknare valdes Ulla Boström och Kristina Luketic.

6.

Årsmötets behöriga utlysande
Enligl stadgarna skall kallelse utlysas senast 14 dagar före mötet. Kallelse
utsändes under mitten av januari ?AZA.

7.

§ty,r€leens och revisorernas berättelser

Verkamhetsberättelsen och årsbokslutet hade delats ut och efter en kort
resum6 av mötesordföranden godkändes desamma. Revisionsberättelsen
lästes upp varefter även denna godkändes. Berättelserna lades till
handlingama.

8.

Ansvarsfrihet för styrelsen
På förslag av revisorerna beviljades styrelsen ansvarsfrihet

för det gångna

verksamhetsåret.

9.

Medlemsaugift för kommande verksamhetsår
S§relsen föreslog att medlemsavgiften för år 2AZLblir 150 kronor, vilket också
beslutades.

10.

Faststiillande ay antalet styrelseledamöter
Styrelsen och valberedningen föreslog att antalet styrelseledamöter skall vara 9
personer, vilket beslutades.

Lt-

Val ar beCutat artal

ldamöter

Valberedningen föreslog ordförande Agneta Sundström, Gunnel Törnblom och
Christina Eklund Sundstedt för omval på 2 år. John Olsson, Eva Cedervall Finn
och Lennart Karlsson föreslogs för omval på 1 år samt nyval av Anders lbjer på
1 år. Ledamötena Ewa Ahlz6n och Anita Eininger är valda på 2 år från år 2019.

12.

Valav revisorer
Valberedningens förslag på omvalav Maiken Johansson och nyvalav Björn
Sver6us som revisorer godkändes.

13"

Val avvalberedning

Mötet beslutade om omvalav Bo Reuter och Kerstin Hedman samt nyval av
Raymond Nygren.

L4.

Stadgeändring § 3
För att bli medlem i AZ Seniorerna Södertälje ska du ha pensionerats från

AstraZeneca (Astra) i Södertälje, antingen som ålderspensionär eller som
aWalspensionär och är bosatt i Sverige. Även den som lämnat företaget med

övertalighetspaket/avgångsvederlag eller är veteran, har fyllt 58 år och slutat
utan att vara pensionär enligt ovan är berättigad att bli medlem. Medlem ska
ha erlagt fastställd medlemsavgift för innevarade verksamhetsår.
15.

Förslag från styrelsen

lnga förslag.
16.

Eventuella förslag från medlemmar

från medlem var om att bjuda in medlemmar som har rörelseproblem (t
ex rullator) på en middag för social samvaro om man inte kan delta vid
utflykter.
Fråga

Vi istyrelsen säkerställer att bl a pensionärsutflykten ska välkomna alla utefter
sina behov och vid resebeställning förvissar oss om att det finns nedsänkbara
bussar och andra möjliga handikappanpassade förutsättningar. Vi deltar även
som reseledare som kan hjälpa tillvid behov och avslår därför detta önskemå|.
17.

Övriga frågor
Valberedningen föreslog att kostnadsersättningen i samband med
styrelsearbete höjs från kronor 5 900 till kronor 6 800 att fördelas mellan
styrelsens medlemmar. Förslaget beslutades av mötet.

18.

Avslutning
Mötesordföranden avslutade årsmötet.

Efter årsmötet bjöds vi på underhållning av Karolina Fredriksson och Lasse Priebe i form av
en musikalisk resa med en repertoar innehållande svensk vistradition , jazz, pop och schlager.

Nykvarn den 19 februari 202O
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