Astr aZene ca Seniorerna

Protokoll fört vid åremöte i AstraZeneca Seniorerna i Matsalen i byggnad rl02 den
17 febmari 2015.

L.

Mötets öppnades.
Föreningens ordförande Agneta Sundström hälsade de cirka 110 närvarande medlemmarna
välkomna odr förklarad Astra Zenecaseniorernas årsmöte öppnat. Hon omtalade också att årets
pensionåirsutflykt blir den27 mai, Z odr 4 iuni.

2

Faststiillandeav dagordning
Den föreslagna dagordningen fastställdes.

3. Vd avmötesordförande.
Till mötesordförande valdes Kent Loremark. Han tackade för förtroendet och föreslog att vi skulle
hålla m tyst minut för de av våra medlemmar, som avlidit under åre! vilket också gjordes.

4.

Val av mötessekreterare.
Till mötessekreterare valdes Per-Åke Nilsson.

-5. Val av iusteringsmän.
Till justeringsmäin odr rösträknare valdes Jeanette Nilsson och Eva Gruvstedt.

6.

Årsmötets behörigautlysande.
Enligt stadgarna skall kallelse utsiindas senast 14 dagar före mötet. Kallelse utsåindes den 2L januari 2015. Vidare har informerats i Länstidningens Föreningsnytt.

7.

Styrelsens och revisoremas berättelser.
Verksamhetsberättelsen och årsbokslutet hade delats ut och efter en kort resumd av mötesordföranden godkåindes desamma och lades till handlingama. Revisionsberättelsen upplästes varefter
även den godkåindes..

8. Ansvarsfrihet
På förslag av mötesordföranden beviljades styrelsen ansvarsfrihet

9.

för det gangna verksamhetsåret.

Beslut om medlemsavgrft för kommande verksamhetsår.
Styrelsen föreslog att medlemsavgift för ar 2016 blir 150r, och detta beslutades.

10. Faststiillande av antalet

sfielseledamöter.

Styrelsens och valberedningens förslag att antalet styrelseledamöter för verksamhetsåret
ökas med en person och blir såIedes 10 st, och detta beslutades.

bör ut-

11.VaI av ordförande på ett år.
Mötet beslutade enhälligt om omval av Agneta Sundström, enligt valberedningens förslag.

12.

Val av övriga ledamöter på ett år.
Valberedningen föreslog omval av Anita Eininger, Kerstin Hedman, Else-Britt Hultberg.
Per-Åke Nilsson, ]ohn Olsson och Bo Reuter samtnyval av EwaAhlzin, Ulla Boström
och Christina Luketic. Valberedningens förslag godkändes.

13.

Val av två revisorer oö en revisorssuppleant på ett år.
Valberedningens förslag till omval av Clary Eriksson samt nyval av Maiken Johansson som
revisorer, samtnyval av Lars Eriksson som suppleant godkändes.

1.4.

Val av valberedning bestående av tre ledamöter.
Mötet beslutade om omval av Raymond Nygren och Barbro Bolander samt nyval av Gunilla
Abrahamsson som ledamöter i valberedningen.

15. Förslag från styrelsen-

Inga förslag.
16. Förslag från medlemmama.

Inga förslag från medlemmarna.
17. Övriga frågor.

Agneta Sundström tackade Kersti Odin Parts och Sigvard Andtbacka för åren i styrelsen och överläimnade en present till dem. Hon tackade också Kent Loremark med en present för att han varit
ordfåirande under mötet.
18.

Avslutning.
Mötesordföranden Kent Loremark tyckte att styrelsen hade utfört ett bra arbete under året och
avslutade därmed den formella delen av arsmötet. Efter detta underhöll Johan Boding med
flera trevliga musikstycken. Detta framförande uppskattades av deniirvarande med v.rma
applåder.

Södertiilie den 18 februari 2015.
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