
^(. tr-\

Aktiva ffi
Seniorer
Västsrås

Protokoll fiirt vid årsstämma med AKTWA SENIORER i
Vilstenås, den 7 mam 201E, §tadshote[et Yästerås

l. FOreningsns ordfrrande Kjell Svrärd öppnade stämman och hålsade välkommen-
Han påbjöd diirefter en tyst minut for att hedra under det gångna året avlidna
frrcningsmdtemmar"

2- Till ordfrrande ftr stämmm valdes Esbjörn Lmson, titrl vice mdfrrmde Kjell
Swärd och till sekreterare Eva Johansson.

3. Till justerare av stiimmoprotokollet tillika röstriiknare, valdes Sten Palmgren och
Elisatrettr Nilsson-

4- Stiimmm beshfrade d deltagdistan med 175 mdlemmar ska gälla som
röstliingd.

5- Inga 6vrigafrågCIr arrmäldes-

6. St?imman fastställde utlagd föredragningslista.

7 - Det faststiilldes att stiimman varit behörigen utlysl I Vårprogrammet 2018, som
disfiihrcrdm till mdlemmanna rder drcember 20lV 

" 
{ämns kallelse till

sffimman- Inftrrmationom stämmmhär också fimnits tillgarylig pa frrening€ns
h€msida i mer än fora veckor.

8.V for}AlT,fiireningens 24:e verksamhetsår, hade delats ut
@ sfuman Den kommentdes av K}all Sv6rd- IIm inlodds mod m prcsffioxa
styrelse4 progmmkommifieq valbredningen" bokningsanslrariga ar,hyaarlngxe"
n@av de ca50 aldivafimktionärer som ffirreningenhtr" Kjell tackade alla
funktioniirer ftir en fantastisk insats och årsmötet gav alla en varm applåd.

Kjell fortsatfe md att redovisanågot om vad som hänt under 201V -

Vs*smheten med ft{ånadm$ten" Seniorcaffer, rex}or, sbadiebesdk, kurser,
dataverksamhet m.m. har fortsatt i minst sarrma omfattning som tidigare och
antaletmedlemmar har ökat nagol

Vffi godkänd€§ och Iades till trnndlingprn*

Kjell Sweird kommenterade även balans- och resultatrapportertta. Omsättningen år
Z§lV va I 2;8V 050 krcnnr- Där ingår inte de långresor, där en resebyrå skött
ffixangemangm

9. Ingen revisor var närvarande, så Esbjörn Larsson läste upp revisionsberättelsen
far Z$fi - Revisorerna tillst5f*er ätt resultåt- och balamsräkning€n faststii[s, att
vinstcn ffi 2n53§ krCInCIr titlfrns frrening€ns egct kryital snrnt d s§rrrel§€m

beviljas ansvamftihct ffir tidelr som revisionen omfuar-
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10. Resultat- och hlansräkningen faststäIlde,s av stämman, som också beshtrade att
årets vinst 15 275,30 kronor läggs till foreningens egna kapital.

11" Styrrelsen beviljades amsvarsfriM frr det gåmgpa året

12. Föreningsstyrelsen hade inte nagra framställnhgar eller frrslag.

13. Styrelsenhar inte tagit fram någon siirskild verksamhetsplan" uian anser att det
rrdelade vårprrogramnst och det h6s$ogram som beräkras vma ffirrrligstälh
under m4i i fo rtrg6r frming€ns verksamMsplm frr 2018- (iell Swärd
informexade även om frreningens budget ffir 20f 8- Som tidigre planeras dt
månadsmötena fir gå med underskott, sä att fiireningen kan satsa på riktigt ''bra
1xqgrm- Sfyrelsen plmera en jubileurnsfest i Konserthusst i chober i fo- Även
den beräknas gå med rmderskott-

Inga frågor eller synpunkter finns att redovisa.

14. En motion undertecknarl av Esbjörn Werner (inte niirvarande), hade lämnats till
st,ryrelse1 Den irnrehåller frmlag om att inffixa ett errklme nnrnälningsffirfamnde
frr rmor, shdiebesök ilLflL

Vid styrelsemöte den?l februari 2018 beslutade styrelsen att ftireslå att stiimman
överlfter 1s. stpslser att rtuda och besluta om evenf,rcll;a fu&ingar av
bohingsrutiffina

Stämman beslutade att den nya styrelsen ska ta upp ffigan om bokningsrutinerna
på kommande styrelsemöte och beslula i fragan-

ha[otionen smt sffrelsens yteande bifoga§.

15. Medlemsavgiften fastst?i.lldes till oftiriindrade 100 kr ftir är 2019.

16- FOremingens orrlfrrande Kielt Svdrd omvaldm på två åtr- Kjell tackade frr
frrtroendst"

lT.Ttll öwiga ledamöter valdes:
Liliane Thilenfurs amval 2 fu
Stiern Ulandsr amval 2 är
Grmnm Björkmor nyval 1 år

Eva Droege valdes till suppleant omval I år

Smtliga val skodde ard acklamation-

Ola Sunesson, vice ordforande, samt Eva Johansson, Gun Lantz, Agneta Björk,
Siw Andsrsson osh I-ennilt Granffi kvarstfo stt fo"
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I 8. TiIl revisorer valdes:
Monica Thomas, omval 1 år
BengtGAndersson" omval 1 år
Christerhmdkvist, srrypleant, omval I år"

19. Till valberedning frr efi år valdes:
Gull Jonssoq sammankallande, omval
EQidrnlamson, omval
hdargarotha Psrsson" nyval

20. Styrelsen fick i uppdrag attvälja ombud till Aktiva Seniorers fiirbundsstämma.

Zl.K§ell Sv/tud infrlrmemde om afit styrelssns ldam6ter irrte erhållit mrodm, utan
endastmindre kosmadsersroingar, som beshrtms av s§rrelsen" Stämman
godkände att samma frrfarande och nivåer används frr är 2018.

22. Tngaövriga frågor fanns att behandla

z3.Br{.f,öml"mson tackade den avgåede styrelsen och firskde den nya styrelsen
välkommen- I{an initierads ett §,rfaldigt hurra frr styrels€n och vår frna frrenin&
Aktiva Seniorer i Vtisterås.

Kiell S\ildril tackads Esbjörn L^mn frr gott ordfrrandeskry rmder stlimmm och
frrktmde stämmm avshfrad-

Justeras:

S+r-+-n*
stenPame#

å,fr,,"/,Å" /fu/ ElisabethNilsson
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