
Posten Seniorerna
Stockholmsavdeiningen

pRoToKoLL rÖnr vrD ÅnsnnÖTET 2021-02-16
På grund av pandemi och restriktioner genomft)rdes årsmötet via mail och brev detta år. Vi
genomft)rde det enligt nedanstående plan.

o Kallelsen till årsmötet publicerades i vårt program i mitten av december 2020.
o Aktiviteten gick att boka från och med 16 december 2020.I aktivitetsbeskrivningen i

progrzlmmet informerade vi om att vi inte kunde genomft)ra årsmötet i Kristinasalen,

utan att det skulle genomft)ras via mail och brev.
o Vi sände mail till de medlemmar som angett mailadress, och meddelade att vi gjort

ftrtindringar i årsmötet samt uppmanade till anmälan.

o Årsmöteshandlingarna lades ut på hemsidan den I februari 202T.

o Sista datum filr anmälan till årsmötet avslutades den 2 februari 2021.
o Mail alternativt brev till de som anmält sig till årsmötet sändes den 3 februari

svarsdatum senast den 16 februari.

o Vi fick in 64 anmälningar till årsmötet och av dessa 64har 50 stycken svarat.

§1 FRÅGA OM MÖTETS BEHORIGA UTLYSANDE

Mötet beslutade att arsmötet hade utlysts i behörig ordning.

§ 2 VAL AV SEKRETERARE rÖn UÖrEr
Mar"ie-Louise Israelson valdes till mötessekreterare.

§ 3 VAL AV TVÅ NÖSTNÄKNARE, TILLIKA PROTOKOLUUSTERARE
Pirjo Bo{iätl och Lennart Bofiäll valdes att justera mötets protokoll samt att vara

rösträknare.

§ 4 VERKSAMHETSBERÄrffiSr MED EKONOMISK REDOGÖRELSE

Verksamhetsberättelsen lades med godkännande till handlin gama.

§ 5 EKONOMISK REDOGÖRELSE

Den ekonomiska redogörelsen lades med godkiinnande till handlingarna

§ 6 REVISIONSBERÄTTELSEN
Revisionsberättelsen diir revisorerna tillstyrkte att styrelsen beviljas ansvarsfrihet for den

gångna mandatperioden lades till handlingarna.

§ 7 FRÅGA OM ANSVARSFRIHET FÖR FÖRENINGSSTYRELSEN

Mötet beslutade bevilja styrelsen full ansvarsfrihet ftir den gångna mandatperioden.

§ 8 VAL AV STYRELSE OCH REVISORER

Valberedningens ftirslag



A) VAL AV ÖVRIGA STYRELSELEDAMÖTER 2 åT

Birgitta Eklund, omvaldes som övrig ledamot ftir mandatperioden 2021-2022
Cissi Ridderstolpe, omvaldes som övrig ledamot ft)r mandatperioden 20212022
Chris Larsson, omvaldes som övrig ledamot ftir mandatperioden 2021-2022
Margareta Glock, omvaldes som övrig ledamot ft)r mandatperioden 20212022
Göran Nordahl, omvaldes som övrig ledamot ft)r mandatperioden 2021-2022
Britt Inger Hahne, nyvaldes som övrig ledamot ftir mandatperioden 2021-2022
Bengt Krantz, nyvaldes som öwig ledamot ft)r mandatperioden 2021-2022

b) VAL AV ÖVRIGA STYRELSELEDAMÖTER 1 åT

Greta Tellström, nyvaldes som öwig ledamot fullnadsval for 2021

§ 9 VAL AV REVISORER OCH REVISORSSUPPLEANTER

Kristina Sjögren Pettersson omvaldes som revisor ftir mandatperioden 2020-2021
Inger Nyman omvaldes som revisorssuppleant ftir mandatperioden 20201021

§ 10 VAL AV VALBEREDNING OCH SAMMANKALLANDE
Eva Gun Westberg Wigenstedt, Yvonne Lundin-Andersson och Kenth Franson
omvaldes att ingå i valberedningen. Kenth Franson iir sammankallande.

§ TT FRÅN CENTRALSTYRELSEN FÖR POSTEN SENIORERNA INKOMNA

ÄnEruDEN FÖR BEHANDLING
Inga ärenden fanns att behandla.

§ 12 FRÅN MEDLEMMAR INKOMNA ÄRENDEN FÖR BEHANDLING
Inga iirenden fanns att behandla.

§ 13 FASTSTÄLLANDE AV VERKSAMHETSPLAN
Årsmötet beslutade att ft)reslagen verksamhetsplan fastställdes.

§ T+ FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN TILL STYRELSEN

Årsmötet beslutade att inga arvoden utgår.

§ 15 FASTSTÄLLANDE AV FÖRENINGENS BUDGET
Årsmötet beslutade att fastställa ft)reningen budget.

§ r0 AVSLUTNTNG
Årsmötet avslutades



Vid protokollet:

,, 
"' 

'/'

-(t!#t-{,«-
J usteras:

r ,/,? zi ' '/? /'ty\/z)--,1,',,,1:, '1e'**tÅ'1o'i ?'u/' b'A*{
Sören Arnström Lennart Bofiäll Pirjo Bofiäll


