Nordvästra Skånes SeniorUniversitet
Årsmötesprotokoll
Tid: 27 februari 2014 kl. 14.00
Plats: Örestrand
Närvarande: 45 medlemmar från start. Tillkom tre under mötets gång.
§1. Ordförande hälsade de närvarande välkomna och gav en kort historik över
föreningens första verksamhetsår. Med 38 medlemmar vid starten är vi nu uppe i
hela 265 medlemmar! Beslöts att närvarolistan även gäller som röstlängd.
(Se bilaga 1)
§2. a) Till mötesordförande valdes P-O Lindberg.
b) Till mötessekreterare valdes Åke Lindroth.
c) Till justerare tillika rösträknare valdes Margareta Larson och Birgitta Lugn.
§3. Personlig kallelse och dagordning har i stadgeenlig tid skickats ut till
medlemmarna. Årsmötesmaterial har också delgivits medlemmarna via nätet.
Fastställdes att årsmötet utlysts på rätt sätt.
§4. Dagordningen fastställdes.
§5. a) Verksamhetsberättelsen lästes upp och godkändes. (Bilaga 2)

!

b) Kassören gav en ekonomisk berättelse, som lades till handlingarna.
(Bilaga 3 – 6)
c) Revisionsberättelsen lästes upp och lades till handlingarna. (Bilaga 7)

§6. Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
§7. Medlemsavgiften för år 2015 fastställdes till 200 kr.
§8. Verksamhetsplan 2014 (Bilaga 8) och Budget 2014 (Bilaga 9) fastställdes.
§10. a) P-O Lindberg valdes till ordf. på 1 år
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b) Eva Bergström, Carl-Johan Cederström och Carin Lindroth valdes på två år
till styrelseledamöter.
c) Birgitta Larneby, Birgitta Randås och Siw Thorén valdes till styrelsesuppleanter på 1 år
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d) Bo Henriksson och Ingrid Jonasson valdes till revisorer på 1 år. Till
revisorssuppleant på 1 år valdes Inger Heidne.
e) Eva Bergström, Carl-Johan Cederström och Åke Lindroth valdes till
ledamöter i valberedningen på 1 år. Eva Bergström valdes till ordförande.
Diskuterades problemet, att hela valberedningen bestod av
styrelseledamöter.

§11. Anders Larneby redovisade medlemsenkäten om föreningens framtida
verksamhetsutbud. Beslöts att respektive programkommitté jobbar vidare med
resultatet. Några andra ”övriga frågor” togs inte upp till behandling.
§12. Mötet avslutades. Kaffe intogs och därefter höll Ulrik Alm ett uppskattat
föredrag om ”Kvinnor på annorlunda vägar”.
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Åke Lindroth, sekr.
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P-O Lindberg, ordf.

Margareta Larson, just.

Birgitta Lugn, just.

