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Protokolt fört vid årsstämma med AKTM SENIORER i
Yästerås, den ,* rnsrs 2{}2$, §t*d*hstelltt Väsåerås

Föreningens ordtörande Kjell Swiird öppnade stämman och hälsade välkommen till
föreningens årsstiimrna- Han riktade eS speciellt r'älkammen till Christina Edrn'ertz-

Aktiva Seni*rers fisrhumds*rdfbra*de- Bärei?*r p*bjtr han tra t3'st nrini$ trtir att hedra

under det gångna å,ret ar"lidna fiire*ingsr:redlemmar'

Till ordft)rande fcir stämman valdes Esbjörn Larsson och till sekreterare Eva

Joharrsson"

Till justerare al'sfärnrarcprotcki:llet- tiltika r*strtilmare- valdes Dagn3" Hällert-ors *ch

Elisabeth Nilsson.

Stämman beslutade att deltagarlistan med 141 medlemmar ska gälla som röstiiingd-

Esbjön: Larsscn alxn§lde *tt trart har es: övrig fraga s*:x lran äär l"Itlp u*der pul:kte*

3fi.

Det faststäldes att stiimrnan varit stadgeenligt utlyst- I Vårprograrnmet 2020" som

distr"ihuerades {;Xl ntedlerfimaryla *nd*r deaemlxr l*1q- thr*rs k*ä}elsr til} sfiimlnan"

ftlinnna{i*u *m ståar*ran har **kså f-untits tiligänglig pa färenicgens hen:lsida i mer

än $ra veckor.

Stiirnman faststallde utlagd dagordning-

lierksarnlretsbeniäelsec {hr l*i*" frrenir*ge*r* l6:c vtrksa*rlretsmr. detredes ut på

stämrnan ach har fuiinits på hemsidan sedan raer än 2 r'eckor- Den kornmenterades av

Kjell Swärd. Styrelsen har haft 9 ordinarie sammanträden samt ett konstituerande

möte, En uppskattad fi"rakti*niirsträffordnades under höst*lt" Antalet medlemrnar ilr
t85S- 6i -grs kvinn*r *rh l? 9,ä ruii*. r{ktic,itetrnxa årar t-rilas{ h§it-it tr:Xltecklade oeh

många har duhhlarcts elle{" trsdubbir*s. 9i% "tu 
medlemffiafilä har e-postarJress.

Medtorgarskolan har under äret t11'ttat till nya lokaler och vår forening får använda

de nya låkalema fiir kurser och möten i samma utsträckning som de gamla lokalerna-

I öl'rigt har r:erksan'rheäea for§atä u*g*ffir s*l:a tidigare år rxecl $]å*adsmöte{r" l'esc}r-

studiebesök, kurs*r- lriluftsliv och seni*rcaf*er" Åntalet dritagare i fiireningrlrs

aktiviteter uppgår till samrnaniäg1 5S*S" Kjelt tackads atrla tilreningens furktioaåirer

ftir en fantastisk insats under aret och årsmötet gav alla en varrn applåd.

\terksar:rtre{shcråitt*åsrn go*kärufes erah äades ti§å }randl i ngama"

Resultat- och balansräkningar fttr 2019 hade delats ut. Omsättningen var 1 515 539 kr
och resultatet 19 1 1 tr:56 kr-

Åk§iw Sewiown Skiffiryt§wd;§, V2'{ 3il l,rrisfsrås e-Past"fuYa:!@tefiusm
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9- Ingen revisor var närvarande" Esbjörn Larsson liiste upp revisionsberättelsen ftir 2019.
Re'r,,isorerna il{onica Thomas *ch tsexgl G Andersso* tillstyrker att ssrelsen beviljas
ansr,'arsf,rihet for den tid revisionen ormfattar.

10. Resultat- och balansräkningen fastställdes av stämman.

tr l" Stärnrnan bestutade att årets r:ixsf tr9 11i.56 kr*nsr läggs tilt {Breningens egrla
kapital.

12. S§relsen beviljades ansvarsfrihet ltir det gångna aret.

13- lnga*rcticnrr hade kcsn*rit in exh filrrnimgsst3'r*lsen hade i*tr några framställningar
eller ffirslag-

14. Medlemsavgiften faststiilldes till oftiriindrade 100 kr ftir är 2A21- vilket innebiir
ofiirändrad algitt sedac fiireafugen stafrade-

15. Besiut togs om att antalet g,relsemedlemmar ska vara g. en *rdfijrande scm tillsätts
på ett år och 8 övriga ledamöter som tillsätts på två år med växelvis avgång.

i6- F$relringens rlrrva{and* *rdtörande Kjelt S*ärd önskar al'gå e&er rnånga år scm
*rdlöraude i färeningtn- n"&ertrigare några i sn relsen önskar argå. Tr*ts infomation
till medlemmarna, bäde muntligt och skriftligt, om behovet av nya
s§relsemedlemmar. bl.a- {tireningsordflorande, har valberedningen inte fatt fram
nagat fr*slag tiltr ie1' *rdfiirande- [nte heller mnder siEmrnau k*m någ*t färstag på
rnedlern ssrn kan *ch vill åia sig uppgillen s*rn ordfiiru*cle i ffireningen*

Ordforanden i Förbundet Aktiva Seniorer, Christina Edvertz, hade bjudits in till
ståimman" Hon accepterar att- tills nv fiireniags*rdfiirand€ utses- 1,ara

sarnmanleailande till f&renirigeirs s§"reise*rö{en samt }sda dem- F{cn påpekade att det
åir s,vnd att t'ar fina färrrdng, sn 31 de srörsta F"{Ii-ffireningerflä i §r'erige" inte har
lyckats tinna nägon ny ordtbrande.

Val av styrelse:
Ordffirande på 1 ar: vakant

Gun {-ant4 kvarstår 1 år
Siw Andersson, kvarstär 1 är
Agneta Björs- kvarstår 1 år
\iakant. §{lnadsl,al i år

Till övriga ledamöter valdes:
Eva Krispinsson- nyval 2 år
tsirgitta Bärnheim. n3,'r,al 2 år
Eva Skocgr n,rn.al 2 iar

Ylva lllrnblad, nyval 2 m
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Samtliga val skedde med acklamation.

17. Till rer,isorer ltlr 1 år l,aldes:
k{onica Tlromas- ornr"al I år
Bengt G Andersson, omval I år
Christer Lundkvist" suppleant, omval 1 ar.

18" Till r,alberedning ffir ett år raldes:
Lars Moselius" omval I år
Vakant, nyval l är

i9" Sry'relsen iick i upr@rag att viitrja *mhud till Akdq"§ §eaiorcrs ffirtrundsståimrna-

20. Esbjöm Larsson fiireslog att Kjell Swärd utses till hedersordfiirande i fiireningen.
Kjeil har varit ordftirande i Aktiva Seniorer Viisteras under många år" Stiimman
beslutade med acklarnaticn att Kjeli S*,ård utses {iln hederserdffirande i Aktil"a
Seniorer Våisteras.

Gun Lantz överlämnade blommar ach tackade §ell lbr allt arbete han lagl ner på
ftireningen under många år. Kiell tackade ft)r hedersuppdraget och ft)r blommorna.

?1. Eva Johanssr:n ialqrrmerade Gr& att prct*lrollet f,nåryr årsstäaura* årontrner att tinnes
tälgtuagtrgt på f§reningeas hemrsida in*m ? veckor, &n någori ints har rnöjlighet att
se protokollet på hemsidan kan Eva eller någon i styrelsen kontaktas.

22. Kjell Swärd tackade de styreisemediemmar som nu avgår ur styrelsen: Eva
Johacsson- sekreterare i må:iga ar oeh åveil ansl'arjg for hexnsidan rdgra år- 8la
Sunesson- r,ise ardfärande *ch ansvarig fiir Seni*rcaf,eenra samt kursledare- Lilieae
Thilenius, Iöreningens kass6r i många år Gunnar Björkenor {.e.i nånarande}
kursansvari g ett par är, Eva Droege, styrelseledamot 7 år samt Rickard Grähs, som
ar;eår ur sl_vrelsen rnen kvarstår i Programkomrnittdn.

Guål J*nssarl- s*m l'aritr sted i laiheredningen I år altacksdes mrd blornmor"

Ola Sunesson tackade §ell som varit med i s§relsen så många år och påpekade att
inget år orn{};iligt filr hcnnr*" K_iell tack*de *ch s* att det varit e*ke}t,åtf vara
*rdfrirande nåir alla fui** *närer i f*r*ni*gen hjälper till *ch g§r e* fantaxisk i*sats
lirr löreninge ns flram-eangar.
Kjell tackade även Esbjörn Larsson ftir att hanvarit ordltirande vid stämman.

Esb.!öm t*ckade ttlr sig" c:nskade rten a-l'a sg'r*lsen tr3'cka till *ch initiE'rade ett

ffrfaldigr hurra flir var tina tärening odr i$ess fortler,'nad"

Justeras:

Elisabeth Nfuson

&o10*\ ht-6!!.,.,{f,ä r,6/oar&rt, /M-^
Dagny Hiillerfors
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