AstraZeneca Seniorerna

Protokollfört vid årsmöte i AstraZeneca Seniorerna via videokonferens Zoom
den 23 februari 2OZl

1.

Mötets öppnande
Föreningens vice ordförande John Olsson hälsade välkommen och förklarade

årsmötet öppnat.

2.

Fastställande av dagordning
Den föresl agn a dagordnin gen faststäl ldes.

3.

Val av mötesordför:ande

Till mötesordförande valdes John Olsson.
En

4.

Val av mötessekreterare
Ti

5.

tyst minutför de medlemmar som avlidit under året inledde mötet.

ll

m

ötessekreterare valdes Gunnel Törnblom.

Val av 2 iusteringsmän tillika rtisträknare
Till justeringsmän och rösträknare valdes Anders lbjer och Lennart Karlsson.

6.

Ärsmötets behöriga utlysande
Enligt stadgarna skall kallelse uth/sas senast 14 dagar före mötet. lnformation
utsändes under mitten av januari 2A2L.

7.

S§relsens och revisorernas berättelser

VerkamheBberättelsen och årsbokslutet hade sänts ut. Godkändes vid mötet
li ksom revisionsberättelsen. Lades till h andlingarna.

8.

Ansrarsfrihet för styrclsen
Med referens Ull revisorernas berättelse beviljas styrelsen ansvarsfrihet för det
gångn a verksamhetsåret.

9.

Medlemsavgift för kommande verl«samhetsår
Styrelsen föreslog att medlemsavgiften för år 2022blir 150 kronor, vilket också
beslutades.

10.

Faststiillande av anblet styrclseledamöter
Styrelsen och valberedningen har föreslagit att antalet s§relseledamöter skall
vara 9 personer, vilket beslutades.

11.

Val av ordförande

förträ år

Föreningens ordförande Agneta Sundström vald på 2 är t o m 2AZl.

12.

Valav öwiga ledamöter
Omval2 år Ewa Ahlzdn och Anita Eininger.
Omval 1 år John Olsson, Eva Cedervall Finn, Lennart Karlsson och Anders lbjer.
Ledamöter valda pä 2 är t o m 2021:
Gunnel Törnblom och Christina Eklund Sundstedt.

13.

Val av rwisorer
Valberedningens förslag på omval av Björn Sver6us och nyval av Roland
Johansson som revisorer godkändes.

14.

Val av valberedning

Mötet beslutade omval av Bo Reuter och Raymond Nygren. En plats är vakant i
valberedningen. Fyllnadsval sker vid ett styrelsemöte under våren.
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f6r a$ bli medrem i Ar seniorcrna söderöue ska du ha pensonerats
från
AstraZeneca (Astra) i södertålje, antingen som ålderspensisrär
eler som
avtalspensionSr och är bosatt is.rerige. Även den som rämnat
löretaget med
öErta{ighespketlavgångsvrderl4 efier är veteran, har
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Ltän att uara Jeaslonår entigt ovan är berättigad att bti
medlem. Medtern ska
ha edagt faststålld medtemsaqift för innevarade vertsamhetsår.
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lnga förslag.
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Åvelumirq
M§tesordför Enden avsiutade årsmötet.

§lykvarrr den 23 februari
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