AstraZeneca Seniorerna

Protokoll fört vid årsmöte i AstraZeneca Seniorerna i Matsalen i byggnad 402 den
23 februari 2010.

1. Mötets öppnades.
Föreningens ordförande hälsade de 108 närvarande medlemmarna välkomna och förklarade
Astra Zeneca Seniorernas årsmöte öppnat. Han föreslog att vi skulle hålla en tyst minut för de
av våra medlemmar, som avlidit under året , vilket också gjordes.
2. Fastställande av dagordning.
Den föreslagna dagordningen fastställdes.
3. Val av mötesordförande.
Till mötesordförande valdes Alf-Eric Rydén.
4. Val av mötessekreterare.
Till mötessekreterare valdes Per-Åke Nilsson.
5. Val av justeringsmän.
Till justeringsmän och rösträknare valdes John Olsson och Kent Loremark.
6. Årsmötets behöriga utlysande.
Enligt stadgarna skall kallelse utsändas senast 14 dagar före mötet. Kallelse utsändes den 2 februari 2010. Vidare har informerats i Länstidningens Föreningsnytt.
7. Styrelsens och revisorernas berättelser.
Verksamhetsberättelsen och årsbokslutet hade delats ut och efter en kort resumé av mötesordföranden godkändes desamma och lades till handlingarna. Revisionsberättelsen som upprättats godkändes också.
8. Ansvarsfrihet.
På förslag av mötesordföranden beviljades styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
9. Beslut om medlemsavgift för kommande verksamhetsår.
Styrelsen föreslog att medlemsavgift för år 2011 blir oförändrad, 100:-.
.
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
Styrelsens och valberedningens förslag att antalet styrelseledamöter för verksamhetsåret bör vara
nio godkändes.
11.Val av ordförande på ett år.
Mötet beslutade omval av Ola Vestin enligt valberedningens förslag.

12. Val av övriga ledamöter på ett år.
Valberedningen föreslog omval av Sigvard Andtbacka, Kerstin Hedman, Else-Britt Hultberg.
Marianne Lindegren Per-Åke Nilsson, Kersti Odin Parts och Bo Reuter, samt nyval av Björn
Nyberg. Valberedningens förslag godkändes. På mötesordförandens förslag tackades den avgående styrelsen för deras arbete under det gångna året med en varm applåd.
13. Val av två revisorer och en revisorssuppleant på ett år.
Valberedningens förslag till omval av Lars Eriksson och Åke Ternerot som revisorer och Clary
Eriksson som suppleant godkändes.
14. Val av valberedning bestående av tre ledamöter.
Mötet beslutade om omval av Marianne Jonehed (sammankallande) , Mats Olsson och Lasse
Hamlin som ledamöter i valberedningen. Valberedningen fick också i uppdrag att försöka anskaffa ytterligare en yngre medlem för att utöka valberedningen.
15. Förslag från styrelsen.
Inga förslag.
16. Förslag från medlemmarna.
Det frågades om den nya forkningsanläggningen som skall byggas utanför Lund kommer att utnyttjas av Astra Zeneca. Föreningens ordförande svarade att något svar ej är möjligt i dag. Det
frågades också om MedImmune, AstraZenecas bioteknikföretag, hade några nya preparat på gång.
Det svarades att företaget ger bra vinst, men mer vet vi inte.
17. Övriga frågor.
Ordförande Ola Vestin tackade Jan-Berthel Hansen, som undanbett sig omval, för hans arbete
för vår förening under 12 år och överlämnade blommor och en present. Jan-Berthel tackade för
uppvaktningen och uppmanade medlemmarna om de hade några gamla Astra-förpackningar
att skänka dessa, då ett av hans intresse var just företagets gamla produkter.
18. Avslutning.
Mötesordföranden Alf-Eric Rydén tackade för förtroendet att leda förhandlingarna samt tyckte att
styrelsen hade utfört ett bra arbete under året och avslutade därmed den formella delen av årsmötet. Efter detta underhöll den välkände trubaduren Ove Engström med uppskattade sånger av
välkända kompositörer. Detta framförande uppskattades av de närvarande med varma applåder.
.

Södertälje den 24 februari 2010.
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