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Posten Seniorerna 

Stockholmsavdelningen  

 

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTET 2014-02-25 

 

§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE 

Förenings ordförande Monica Dahl-Karlsson hälsade alla välkomna och vände sig 

speciellt till Curt Persson, PRO:s ordförande, som inbjudits att hålla ett anförande om 

vad som händer på pensionsområdet idag och framöver. 

Ordet lämnades över till Curt Persson. 

Monica tackade Curt Persson för det intressanta föredraget och överlämnade en 

seniorblomma. 

 

Monica förklarade därefter mötet öppnat. 

Monica sammanfattade 2013. Berättade att vi haft 53 aktiviteter under året och 2 071 

deltagare i dessa aktiviteter. 

En viss minskning av medlemsantalet fn är vi 1048 medlemmar. 

Hemsidan har utvecklats och genomgått förändringar, vilket uppskattats av 

medlemmarna. 

Vi jobbar också med att se över kostnader i verksamheten då bidraget från PostNord 

minskar." 
 

 

§ 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 

Anna-Britt Ulfhielm och Marianne Helander  

 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.  
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Hedersmedlemmar: "Beslut om att Eskil Hellberg utsetts till hedersmedlem. 

 Initiativtagaren till föreningen P-O Sandrén har avlidit under året. 

Inlägg från Bertil Larsson. Centralstyrelsen på uppdrag av representantskapet 

 har bildat en framtidsgrupp som skall analysera verksamheten och ekonomin med 

utgångspunkt från det minskande bidrag som erhålls från Posten. 
  
 

 

§ 8 REVISIONSBERÄTTELSE 

Revisionsberättelsen presenterades av Revisorn Jan Granath Revisorerna tillstyrkte att 

styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den gångna mandatperioden. 

 

§ 9 FRÅGA OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN 

Mötet beslutade bevilja styrelsen full ansvarsfrihet för den gångna mandatperioden. 

 

§ 10 VAL AV STYRELSEORDFÖRANDE   

Valberedningens förslag presenterades av Kenth Franson.  

Monica Dahl-Karlsson valdes enhälligt som ordförande för 2014 - 2015. 

 

§ 11 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER  

 

Monica Savander  omvaldes som övrig ledamot för mandatperioden 2014-2015. 

 

Marie-Anne Hylin omvaldes som styrelsesuppleant för mandatperioden 2014-2015. 

 

Tommy Svensson omvaldes som övrig ledamot för mandatperioden 2014 - 2015. 

 

Lars-Erik Torstenson omvaldes som styrelsesuppleant för mandatperioden 2014 - 

2015. 

 

Carita Eriksson nyvaldes i fyllnadsval som styrelsesuppleant för mandatperioden 2014. 

 

Lennart Johansson nyvaldes i fyllnadsval som övrig ledamot för mandatperioden 2014. 

 
 

§ 12 VAL AV REVISORER OCH REVISORSSUPPLEANTER 

 

Rolf Pettersson nyvaldes som Revisor för mandatperioden 2014-2015. 

 

Gunnel Callerstrand omvaldes som Revisorsuppleant för mandatperioden 2014-2015. 

 

Bo Berglund nyvaldes i fyllnadsval som Revisorsuppleant för mandatperioden 2014. 
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§ 13 VAL AV LEDAMÖTER OCH ERSÄTTARE I REPRESENTANTSKAPET 

 

Monica Dahl-Karlsson omvaldes som Ledamot i Representantskapet för 

mandatperioden 2014 - 2015. 

 

Monica Savander omvaldes som Ledamot för perioden 2014-2015. 

 

Tommy Svensson omvaldes som Ledamot för perioden 2014 - 2015. 

 

Marie-Anne Hylin omvaldes som ersättare för perioden 2014 - 2015. 

 

Lars-Erik Torstenson omvaldes som ersättare för perioden 2014 -2015. 

 

Lennart Johansson valdes i fyllnadsval som ersättare för perioden 2014-2015. 

 

§ 14 VAL AV VALBEREDNING 

Adéle Petersson och Kenth Franson omvaldes att ingå i Valberedning. 

Yvonne Andersson nyvaldes att ingå i valberedningen. Kenth Franson utsågs till 

sammankallande.   
 

§ 15 AV STYRELSEN FRAMLAGDA FÖRSLAG 

Inga ärenden fanns att behandla. 

 

§ 16 FRÅN CENTRALSTYRELSEN FÖR POSTEN SENIORERNA INKOMNA  

        ÄRENDEN FÖR BEHANDLING 

Inga ärenden fanns att behandla. 

 

§ 17 FRÅN MEDLEMMAR INKOMNA ÄRENDEN FÖR BEHANDLING 

Inga ärenden fanns att behandla. 

 

§ 18 FASTSTÄLLANDE AV VERKSAMHETSPLAN 

Monica Dahl-Karlsson redogjorde för förslaget till verksamhetsplan för det nya 

verksamhetsåret.  

 

Föreslagen verksamhetsplan fastställdes. (Bifogas.) 

 

§ 19 FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN TILL STYRELSEN 

På förslag av styrelsen beslutade mötet att inga arvoden skall utgå. 

 

§ 20 FASTSTÄLLANDE AV FÖRENINGENS BUDGET 

Birgitta Eklund redogjorde för förslaget till budget för det nya verksamhetsåret.  

Föreslagen budget fastställdes. (Bifogas.) 

Medlemsavgiften beslutas av Representantskapet efter förslag från Centralstyrelsen . 

Avgiften kan tidigast höjas 2016. Avgiften kommer troligen att höjas. 
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§ 21 ÖVRIGT 

Ordförandeklubban återlämnades till Monica. 
 

Monica tackade Nils för väl genomförd ledning av mötet och sekreteraren Lennart 

Johansson.  Båda fick varsin välförtjänt seniorblomma. 

Inger Nordin avtackades för sina insatser i föreningen, även hon med en seniorblomma. 

Ulla Regeheim redogjorde för en extra-aktivitet under sommaren, Opera på Skäret. 

Monica uppmanade samtliga närvarande att se över sina mailadresser och meddela 

styrelsen ev.förändringar. 

Monica och styrelsen vill gärna att årsmötet hjälper till att skaffa nya medlemmar. 

Monica informerade också om att slopat utskick av inbetalningskort för 

medlemsavgiften inte blev så lyckat. 

Det resulterade i ett antal påminnelser. 

 
 

§ 22 AVSLUTNING  

 

Monica hälsade den nya styrelsemedlemmen och den nya revisorssuppleanten  

välkommen i styrelsen och hoppades på ett gott samarbete. 

 

Avslutningsvis tackade Monica mötesdeltagarna och förklarade mötet avslutat. 

 

 

Vid protokollet: 

 

 

Lennart Johansson 

 

Justeras: 

 

 

Nils Persson Anna-Britt Ulfhielm.  Marianne Helander  
 


