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PROTOKOLL  FöRT  vm  ÅRSMöTET  2020-02-18

91  ÅRSMöTET öPPNAS
Sören  Arnström  hälsade  alla  välkomna  och  förklarade  mötet  öppnat.  Speciellt  inbjuden  var

Jan Starrsjö,  chef  för  nordisk  strategi  och  lösningar,  som  före  årsmötet  berättade  om  vad  som

var  på gång  inom  PostNord.

92 FRÅGA OM MöTETS  BEHöRIGA  UTLYSANDE
Mötet  beslutade  att årsmötet  hade  utlysts  i behörig  ordning.

5 3 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING
Mötet  beslutade  fastställa  föreslagen  dagordning.

94 VAL AV ORDFöRANDE  FöR MöTET
Nils  Persson  valdes  till  mötesordförande.

9 5 V AL AV SEKRETERARE FöR MöTET
Marie-Louise  Israelson  valdes  till  mötessekreterare

9 6 VAL AV TVÅ RöSTRÄKNARE,  TILLIKA PROTOKOLLIUSTERARE
Pirjo  Bofjäll  och  Lennart  Bofjäu  valdes  att  jämte  mötesordföranden  justera  mötets  protokoll

samt  att vara  rösträknare.

9 7 VERKSAMHETSBERÄTTELSE  MED EKONOMISK  REDOGöRELSE
Birgitta  Eklund  komnienterade  Verksamhetsberättelsen  och  den  Ekonomiska  redogörelsen

samt  berättade  att  75 aktiviteter  genomförts  och  att  2677  medleinmar  deltog  i aktiviteterna.

Många  av aktiviteterna  har  dubblerats  för  att så många  som  möjligt  kunnat  delta.  Detta  har

påverkat  vår  ekonomi  e:[tersom  kostnaderna  har  överstigit  budgetprognosen.

Verksamhetsberättelsen  och  den  Ekonomiska  redogörelsen  lades  med  godkännande  till

liandlingarna.

9 8 REVISIONSBERÄTTELSE
Revisionsberättelsen  presenterades  av revisor  Marianne  Helander.  Revisorerna  tillstyrkte  att

styrelsen bevi5as ansvarsfrföet för den gångna mandatperioden.

9 9 FRÅGA OM ANSV  ARSFRIHET FöR FöRENINGSSTYRELSEN
Mötet  beslutade  bevilja  styrelsen  full  aiisvarsfriliet  för  den  gångna  mandatperioden.
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5 IO FöRSLAG OM ÄNDRING AVSTADGAR FöR FöRENINGEN
Nils  Persson  berättade  att bakgrunden  till  stadgeändringarna  var  ett beslut  av Centralstyrelsen

när  mari  ersatte  Representantskapet  vartannat  år med  en årlig  Ordförandekonferens.  Som

konsekvens  av det  beslutet  måste  stadgarna  ändras  i de lokala  föreningarna.

Mötet  beslöt  att fastställa  styrelsens  förslag  till  stadgeändringar

9 1l  VAL AV ORDFöRANDE FöR FöRENINGEN
Valberedningens  förslag  presenterades  av Kenth  Franson

Sören  Årnström  omvaldes  för  perioden  2020-2021

9 12 VAL AV öVRIGA  STYRELSELEDAMöTER
Monica  Savander  omvaldes  som  öwig  ledamot  för  mandatperioden  2020-2021

Marie-Louise  Israelson  omvaldes  som  öwig  ledamot  för  mandatperioden  2020-2021

Tommy  Svensson  omvaldes  som  övrig  ledamot  för  mandatperioden  2020-2021

Lars-Erik  Torstenson  omvaldes  som  öwig  ledamot  för  mandatperioden  2020-2021

Göran  Nordal  nyvaldes  som  öwig  ledamot  för  mandatperioden  2020

5 13 VAL AV REVISORER OCH REVISORSSUPPLEANTER
Marianne  Helander  omvaldes  som  revisor  för  mandatperioden  2020-2021

Helena  Eivehöjd  omvaldes  som  revisorssuppleant  för  mandatperioden  2020-2021

14  VAL  AV VALBEREDNING  OCH SAMMANKALLANDE

Eva  Gun  Westberg  Wigenstedt  och  Kenth  Franson  omvaldes  att  ingå  i valberedningen.

Kenth  Franson  är sarnmankallande.

9 15 FRÅN CENTRALSTYRELSEN FöR POSTEN SENIORERNA INKOMNA

ÄRENDEN FöR BEHANDLING

Inga  ärenden  fanns  att  behandla.

j 16  FRAN MEDLEMMAR  INKOMNA  ÄRENDEN  FöR BEHANDLING

Inga  ärenden  fanns  att behandla.

9 17 FASTSTÄLLANDE AV VERKSAMHETSPLAN
Årsmötet  beslutade  att  föreslagen  verksamhetsplan  fastställdes.

9 i8  FAS-ISTÄLLANDE AV ARVODEN TILL STYRELSEN
Inga  aiyoden  utgår.

j 19  FASTSTÄLLANDE  AV FöRENINGENS  BUDGET

Föreslagen  budget  fastställdes.
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9 20 öVRlGT
Fråga:  Varför  det  är så få som  valt  att  hämta  programmet  på hemsidan  istället  för  att få den

via  post,  det spar  ju  pengar  för  föreningen.  Svar:  vi  vill  fortfarande  ha  kvar  valmöjligheten

för  medlemmarna.

Fråga:  Kan  vi  lägga  ut ett  program  på hemsidan  som  inte  innehåller  alla  bilder?  Det  blir  ju

enklare  att skriva  ut då. Svar:  Det  är något  vi  ska  titta  på till  nästa  gång.

Fråga:  Ser  ni  hur  många  och  vilka  som  inte  kon'uner  med  på aktivitetema?  Det  blir  ju  fullt  så

snabbt?  Svar:  Vi  ser vilka  som  anmält  sig och  kommit  med  på väntelista,  väntelistan  kan  vara

lång.

Fråga:  De som  anmäler  sig via  papper  tar  ni  hänsyn  till  dessa?  Svar:  Ja, vi  tar  hänsyn  till

datumet  som  anges  på anrnälan.

Fråga:  Budgetf?5rs1aget  för  2020  anger  subventioner  för  medlemsaktiviteter  till  38Tkr,  det

tyder  på att  det  inte  blir  så stor  subvention  per  aktivitet  under  2020.  Svar:  Vi  kornmer  inte

subventionera  på samma  sätt  under  2020.

9 21 AVSLUTNING
Sören  Arnström  tackade  mötesordförande  Nils  Persson  för  väl  genornförd  ledning  av  mötet.

Sören  Arnström  hälsade  nya  styrelsemedlernmen  Göran  Nordal  välkon'unen  i styrelsen.

Sören  tackade  också  styrelsen  ocli  valberedningen  för  väl  ut:fört  arbete  under  året.

Birgitta  Ellius  avtackades  efter  3 år i styrelsen.

Efter  mötet  serverades  sn'iörgås  med  kyck

Vid protokollet:

Marie-Louise  Israelson

Justeras:
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