
                               ÅRSMÖTE 28 februari 2020 
 
Plats: Pingstkyrkan, Helsingborg 
 
Närvarande: Se undertecknad närvarolista (Bilaga 1) 
 
Föreningens webb-master, Lena Lindberg, inledde årsmötet med aktuell information om föreningens 
verksamhet. Programgruppsarbetet och anmälningsläget ägnades särskild uppmärksamhet. 
 
§1. Mötet öppnades av föreningens v.ordförande Birgitta Randås och det beslöts, att undertecknad 
närvarolista (47 namnunderskrifter) även utgör röstlängd. 
 
§2. Följande val inför årsmötesförhandlingarna gjordes: a) Birgitta Randås valdes till mötesordförande, 
b) Åke Lindroth valdes till mötessekreterare c) Ingegärd Hultgren och Bo Nilsson valdes till justerare tillika 
rösträknare. 
 
§3. Årsmötet har utlysts via kallelse och dagordning i Programkatalogen för våren 2020. Katalogen har 
delgivits varje medlem brevledes. Alla handlingar till årsmötet har funnits tillgängliga på föreningens 
hemsida samt hos styrelsen. Årsmötet ansåg, att kallelse utgått på ett tillfredsställande sätt. 
 
§4. Dagordningen fastställdes enligt medlemsutskicket (Programkatalogen våren 2020). 
 
§5. Årsmötets granskning av verksamheten tilldrog sig enligt följande: a) Verksamhetsberättelsen 2019 
föredrogs och godkändes (Bilaga 2). b) Den ekonomiska redovisningen föredrogs och godkändes (Bilaga3) 
c) Revisionsberättelsen föredrogs och godkändes (Bilaga 4). 
 
§6. Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 
 
§7. Av styrelsen framlagda ärenden: ”Medlemsavgiften för 2021fastställes till 200 kr, men styrelsen kan 
senare besluta, att höja avgiften till 250 kr om den finner det nödvändigt. Detta utan att kalla till extra 
årsmöte. Medlemskap tecknat efter 1 oktober gäller även för påföljande kalenderår”. Årsmötet beslöt enligt 
förslaget. 
 
§8. Inga motioner eller frågor från medlemmarna förelåg. 
 
§9. Beslöts, att styrelsen förutom ordföranden ska omfatta nio ledamöter t.o.m. Kommande årsmöte. 
 
§10. Enligt Valberedningens förslag (Bilaga 5) gjordes följande val: 
a) Ordförande på 1 år P-O Lindberg b) Fem styrelseledamöter på 2 år (2020-2022) Gunnel Rosenqvist, 
Birgitta Randås, Erik Olsen, Marianne Olsen och Britt-Inger Thorén c) Två revisorer på 1 år Ingrid Jonasson 
och Sverker Ingvarsson d) En revisorssuppleant på 1 år Inger Heidne e) Valberedning på 1 år Birgitta Randås 
sammankallande, Anders Larneby och Erik Olsen. 
 
§11. Styrelsens förslag till Verksamhetsplan 2020 föredrogs och godkändes (Bilaga 6). 
 
§12. Styrelsens förslag till Budget 2020 föredrogs och godkändes (Bilaga 7). 
 
§13. Övriga frågor. Claes Rube informerade om samarbete med andra skånska senioruniversitet angående 
utlandsresor. Claes framför gärna önskemål, angående utlandsresor, från föreningens medlemmar. 
 
§14. Avtackningar. Följande medlemmar avtackades för sina insatser i föreningen: a) Inga-Lill Nilsson för 
sitt arbete såväl i styrelsen som i planeringsgruppsarbetet b) Ingrid Heidne i revisionen c) Guje Mandahl 
Nilsson i valberedningen. 
 
§15. Ordförande förklarade årsmötesförhandlingarna avslutade. 
 
                                                                                                        



                                                                                                                     Farhult 29 februari 2020 
 
 
 
                                                                                                                      Åke Lindroth, sekreterare 
 
 
 
 
 
Birgitta Randås, ordförande               Ingegärd Hultgren, just.                   Bo Nilsson, just. 
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