AstraZeneca Seniorerna

Itotokoll fiirt vid e$m6te i AstraZenecaSenioremai Matsalen i byggnad ,102den
26 februari 2013.

1. Mdtets oppnades.
Faireningens ordfdrande hakade de mer:in 80 n6warande medlemmama valkonrna och fiirklarade Astra Zeneca S€nioremas rrsmiite iippnat. Han ftiresl(€ att vi skulle h.illa en tyst minut fair
de av vAra m€dlemmar, som avlidit under AreL vilket ocks, 6ordes.
2. Faat8te|lande av dagodning
Den fitreslaSna dagordninSm fasrstilld€s.
3. Val av m6teso.dI6rande.
Till miitesordfiirande valde€ Kmt LoremeK4. Val av m6teesekEteaare.
Till miitesseheterare vatdes per-Ake Nilsson.
5. Val av iu3terintsmil|.
Till justeringsm:in och r6stdilnare vddes Wela Ericsson och Staffan Vallen.
6. Arsm6tets b€hodF uttysande,
Enligt stadgarna skall kallels€ uhiindas smast 14 dagar ft;re m6tet. (allelse utsiindes
den 6 februad 2013. Vidare har infomerats i Dinstidningens F6raringsnytL
7. Styrelsenr och rEvisorema3 bedittels€r.
v€rksamhetsb€riitt€lsen och ersbokslutet hade delats ut ocrr efter en kort r6.,m6
av mattesordftiranden godkindes desamma och lades till handlintarna. Revisionsberattels€n
uppl5stes varefter
den godkiindes..
E. Amva4frihel
Pe {iirslaS av mittesordfitranden beviljades stFels€n ansvarsfri}€t firr
det 8eryna v€rksamhetsaret.
9. B$lut om m€dlemsavdtt f6r konrmande verkamheber.
Sttrelsen fdrcsloS att medl€msavFft f6r ar 2Ol4 blir oftiriindrad, tmr.
10. Fa8lguillande av antatef sty.elseledam&er.
styrelsens och valberednintms f6rslag att artalet stFelseledamtiter
fitr verksamhetsdret tijn vara
nio todk:indes.
ll.Val av ordftii:and€ pi elt ttMiitet b€slutade enh:illiSt om n,.vat av ASneta Sundsh,iim, €nligt
valber€dningens fdrslag.

12.Val av ovriga ledrn6te! pe ett irValbetedningenfttGslot omval av SigvardAndtback4 KeBfin Hedman,Else-BrittHultberg.
MariarmeLindqlen Per-AkeNilssoq Kersti Odin Parts, Bo Reuterodl Bilgitta Thorsin.
Valbsedningensftilslag Sodkendes.
13.Val av tvl revisor€roch en rwilorssuppleant pl ett &Vdbetedningdrs forslaStill omval av l-als Erikssonoch nyval av Clary Erikseonsom reyisorer
Samtnyval av Maik€n rohanssonsom suppleantgodkindes.
14.Val av v.lberedning bstlende av he l€d.m6,ter.
Miitet beslutadeom omval av RaymondNygre4 Sv€rFolofLindqvist och BarbroBolandersom
ledamtiteri valberedning€n.
15,F6tst€ trn styrelsen
lnga ftjrslat.
15.f66lag trn medledmrlnr.
Inga {iilslag fren medlemmama
17.Ovriga trgor.
k meddeladesatt areb p€nsioneEudlyktblir tisdatm d€n 18iuni och onsdag€nden 19iuni.
Birgitta Thor€intackadBiitrn Nybqt fdr ar€nsom ordlikande och 6verftimnade€!r presenttill
honom.KerrtLo.€rnarktackad6 ocksamed en Ees€nt 16.att han varit otdfid.andeunder mtitet
18.Avrlutnin&
MiitesordfitlalrdenKent Loremarktackadef6r ffuEoendetatt leda f&handlingarna samt tyckte att
styrels€nhadeudiirt ett bra arb€teund€t ,ret och a\.slutadediirmed d€n {omrella delm av Aismdtet. E{terdettaunderMll den Jazz- hbrik€n med flera Hnda musikstycken.Detta framf,iiande
uppskattadesav de nervarandemed varma applider.

S6deniilie den 27 febru.ri 2t[3.
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