AstraZeneca Seniorerna

Protokoll fört vid årsmöte i AstraZeneca Seniorerna på Hagabergs
Folkhögskola den 15 mars 2022.

1.

Mötets öppnande

Föreningens ordförande Agneta Sundström hälsade välkommen och förklarade
årsmötet öppnat.

2.

Fastställande av dagordning

Den föreslagna dagordningen fastställdes.

3.

Val av mötesordförande

Till mötesordförande valdes Kenneth Jansson.
Som inledning påbjöds en tyst minut för de medlemmar som avlidit under året.

4.

Val av mötessekreterare
Till mötessekreterare valdes Gunnel Törnblom.

5.

Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare
Till justeringsmän och rösträknare valdes Joachim Zeising och Ingalill Nyqvist.

6.

Årsmötets behöriga utlysande

Enligt stadgarna skall kallelse utlysas senast 14 dagar före mötet. Kallelse
utsändes under mitten av januari 2022.

7.

Styrelsens och revisorernas berättelser
Verksamhetsberättelsen hade skickats ut till medlemmarna och årsbokslutet
delades ut på plats. Efter en kort resumé av mötesordföranden godkändes
desamma. Revisionsberättelsen lästes upp varefter även denna godkändes.
Berättelserna lades till handlingarna.

8.

Ansvarsfrihet för styrelsen

På förslag av revisorerna beviljades styrelsen ansvarsfrihet för det gångna
verksamhetsåret.

9.

Medlemsavgift för kommande verksamhetsår
Styrelsen föreslog att medlemsavgiften för år 2023 blir 150 kronor, vilket också
beslutades.

10.

Fastställande av antalet styrelseledamöter
Styrelsen och valberedningen föreslog att antalet styrelseledamöter skall vara 9
personer, vilket beslutades.

11.

Val av ordförande för två år
Omval av Agneta Sundström som ordförande för de kommande två åren.

12.

Val av övriga ledamöter

Omval 2 år för Gunnel Tömblom och Christina Eklund Sundstedt. Omval 1 år för
John Olsson, Lennart Karlsson och Anders Ibjer. Nyval Kenneth Jansson på 1 år.
Ledamöterna Ewa Ahlzén och Anita Eininger är valda på 2 år t o m år 2022.

13.

Val av revisorer

Valberedningens förslag på omval av Björn Sveréus och Roland Johansson som
revisorer godkändes.

14.

Val av valberedning
Mötet beslutade omval av Raymond Nygren och Bo Reuter. Nyval av Eva
Cedervall Finn.

15.

Förslag från styrelsen
Inga förslag.

16.

Eventuella förslag från medlemmar

Medlem sfråga om aktiviteter under kommande verksamhetsår ställdes.
Ordföranden redogjorde för skissat program och bad även medlemmarna
inkomma med egna förslag. Förslag vid mötet - Presentation av nya hotellet Ad
Astra som beräknas öppna i oktober 2022.

17.

Övriga frågor
Inga övriga frågor.

18.

Avslutning
Mötesordföranden avslutade årsmötet.

Efter årsmötet fick vi information från AstraZeneca av Karl-Johan Karlsson, Media Relations
& External Communications Manager.
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