
PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTET 2015-02-24
Föreningens ordförande Monica Dahl-Karlsson hälsade alla välkomna och vände sig 
speciellt till PostNords VD och koncernchef Håkan Ericsson, som inbjudits att hålla ett 
anförande om PostNord idag och i framtiden. Ordet lämnades över till Håkan Ericsson.
Monica tackade Håkan Ericsson för det intressanta föredraget och överlämnade en 
seniorblomma som tack.

§ 1 Mötets öppnande.
Monica förklarade mötet öppnat.
Monica sammanfattade 2014. Berättade att vi haft 51 aktiviteter under året och 2 177 
deltagare i dessa aktiviteter.
En viss minskning av medlemsantalet fn är vi 1030 medlemmar.
Hemsidan har utvecklats och genomgått förändringar, vilket uppskattats av 
medlemmarna.
Vi har jobbat med att se över kostnader i verksamheten under 2014.

§ 2 Fråga om mötets behöriga utlysande.
Mötet beslutade att mötet hade utlysts i behörig ordning.

§ 3 Fastställande av dagordning.
Mötet beslutade fastställa föreslagen dagordning.

§ 4 Val av ordförande för mötet.
Nils Persson valdes till mötesordförande. 

§ 5 Val av sekreterare för mötet.
Lennart Johansson valdes till mötessekreterare.

§ 6 Val av två protokolljusterare och tillika rösträknare.
Pirjo Bofjäll och Lennart Bofjäll  valdes att jämte mötesordföranden justera mötets 
protokoll samt att vara rösträknare.

§ 7 Verksamhetsberättelse med ekonomisk redogörelse.
Monica Dahl-Karlsson kommenterade Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska 
redogörelsen. Både verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redogörelsen lades med
godkännande till handlingarna. 

§ 8 Revisionsberättelse.
Revisionsberättelsen presenterades av kassör Birgitta Eklund då ingen av revisorerna 
var närvarande på mötet. Revisorerna tillstyrkte att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 
den gångna mandatperioden.
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§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Mötet beslutade bevilja styrelsen full ansvarsfrihet för den gångna mandatperioden.

§ 10 Val av styrelseledamöter och suppleanter.
Valberedningens förslag presenterades av Kenth Franson.
Berit Sandelius  omvaldes som övrig ledamot för mandatperioden 2015-2016.
Birgitta Eklund omvaldes som övrig ledamot för mandatperioden 2015-2016.
Mari-Anne Hylin nyvaldes som övrig ledamot för mandatperioden 2015 – 2016.
Lennart Johansson omvaldes som övrig ledamot för mandatperioden 2015 – 2016.
Ulla Regeheim omvaldes som styrelsesuppleant för mandatperioden 2015 - 2016.
Carita Eriksson omvaldes som styrelsesuppleant för mandatperioden 2015 - 2016.
Ewa Alexandersson nyvaldes som styrelsesuppleant för mandatperioden 2015 – 2016.

§ 11 Val av revisorer och revisorssuppleanter.
Jan Granath omvaldes som Revisor för mandatperioden 2015-2016.
Inger Nyman nyvaldes som Revisorssuppleant för mandatperioden 2015-2016.

§ 12 Val av ledamöter och ersättare i representantskapet.
Ulla Regeheim, nyvaldes som ledamot för perioden 2015 – 2016.
Berit Sandelius, valdes som ersättare för perioden 2015-2016.
Lennart Johansson valdes som ersättare för perioden 2015-2016.

§ 13 Val av valberedning.
Adéle Petersson ,Yvonne Andersson och Kenth Franson omvaldes att ingå i 
Valberedning. Kenth Franson utsågs till sammankallande.  

§ 14 Av styrelsen framlagda förslag.
Inga ärenden fanns att behandla.

§ 15 Från Centralstyrelsen för Postenseniorerna inkomna ärenden för behandling.
Inga ärenden fanns att behandla.

§ 16 Från medlemmar inkomna ärenden för behandling.
Inga ärenden fanns att behandla.

§ 17 Fastställande av verksamhetsplan.
Monica Dahl-Karlsson redogjorde för förslaget till verksamhetsplan för det nya 
verksamhetsåret. 
Föreslagen verksamhetsplan fastställdes. (Bifogas.)

§ 18 Fastställande av arvoden till styrelsen.
På förslag av styrelsen beslutade mötet att inga arvoden skall utgå.
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§19 Fastställande av föreningens budget.
Birgitta Eklund redogjorde för förslaget till budget för det nya verksamhetsåret.  
Föreslagen budget fastställdes.

§ 20 Övrigt.
Bertil Larsson redogjorde för Framtidsgruppens arbete under 2014. Arbetet har 
resulterat i besparingar på ca 100 000 kr som kommer att genomföras både på kort och 
lång sikt.
En medlem framförde också att besparingar av porto, kan göras genom att våra program 
kan hämtas från hemsidan.
Monica uppmanade samtliga närvarande att se över sina mailadresser och meddela 
ändringar.
Styrelsen vill också gärna ha hjälp att rekrytera nya medlemmar.
Ordförandeklubban återlämnades till Monica.
Monica tackade Nils för väl genomförd ledning av mötet och sekreteraren Lennart 
Johansson. Båda fick varsin välförtjänt seniorblomma.

§ 21 AVSLUTNING 
Monica hälsade den nya styrelsemedlemmen, Ewa Alexandersson,välkommen i 
styrelsen och hoppades på ett gott samarbete.
Avslutningsvis tackade Monica mötesdeltagarna och förklarade mötet avslutat.

Efter mötet serverades i matsalen landgång, ett glas vin/öl/ vatten.
En av medlemmarna, Ingrid Folke, höll ett mycket roligt och uppskattat tal om Posten 
på 40-talet.

Vid protokollet:

Lennart Johansson

Justeras:

Nils Persson Pirjo Bofjäll  Lennart Bofjäll
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Bilaga.

Förslag till budget 2015 Förslag till Verksamhetsplan 2015
Intäkter tkr 

Medlemsavgifter 130 Vi skall under 2015 erbjuda medlemmarna 
Bidrag från Centralstyrelsen 10 ett varierande utbud av aktiviteter 
Räntor 1  som kan bidra till ökad livskvalitet. 
Summa 141 Aktiviteterna ska presenteras i ett vår– och

höstprogram.
Kostnader tkr En aktiv medlemsrekrytering ska bedrivas 
Subvention av 
medlemsaktiviteter

53  dels i samarbete med PostNord, dels genom 
individuell bearbetning av tidigare 

Årsmötet 22 postanställda.
Styrelsesammanträden 20 Föreningen ska verka för goda relationer
Reseersättningar 7 med övriga föreningar inom PostNord.
Telefon och internet 7 Arbetet med vidare utveckling av
Porto 15 föreningens hemsida ska fortsätta 
Hemsida 1 under 2015.
Kontorsmaterial 7
Bankavgifter 7
Övriga Kostnader 3

Summa 141


