
ÅRSMÖTE

PROTOKOLL 202

Fört vid årsmötet med Örebro Senioruniversitet 2015-04-16, Vasakyrkan

Närvarande: Styrelsen (Kurt Fredriksson ordförande, Håkan Aldevik, Britt-Inger Garvill, Elisabet 
Andersson, Håkan Larsson och Wivianne Ohlsson.)
Närvarande medlemmar 95.

1. Årsmötet öppnades av Kurt Fredriksson, som hälsade medlemmarna välkomna.

2. Till ordförande för årsmötet valdes Gustav Bjelle.

3. Till sekreterare valdes Elisabet Andersson.

4. Dagordningen fastställdes.

5. Till justerare tillika rösträknare valdes Arne Palm och Kerstin Gustafsson.

6. Årsmötet fann att kallelse utgått i behörig ordning.

7. Styrelsens årsberättelse hade sänts ut till medlemmarna. Årsmötet beslutade att lägga 
årsberättelsen med godkännande till handlingarna.

8. Revisionsberättelsen för år 2014, vilken tidigare översänts till medlemmarna, gicks igenom av 
ordföranden och lades utan erinran till handlingarna.

9. Resultat- och balansräkning godkändes av årsmötet.

10. I enlighet med revisorernas tillstyrkan beslutade årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 
2014.

11. I enlighet med revisorernas tillstyrkan beslutade årsmötet att årets överskott överförs till eget 
kapital.

12. Årsmötet beslutade att medlemsavgiften för 2016 ska vara oförändrad (150 kr).

13. Ingen förändring. Inga arvoden ska utgå till ledamöter och ersättare i styrelsen och 
programkommittén, men reella kostnadsersättningar ska utgå.

14. Till styrelseordförande, på ett år, valdes Roine Eriksson, (nyval).



15. Enligt valberedningens förslag valdes till ordinarie styrelseledamöter för två år: Håkan Larsson 
(nyval) och Gunnel Sunesson (nyval), för ett år Wivianne Ohlsson (nyval), samt ersättare för två
år Gudrun Sverker (nyval) och för ett år Berit Salander (nyval). Kvarstår som ledamot gör 
Håkan Aldevik.

16. Till revisorer för ett år valdes Lars Göran Nordqvist (omval) och Klas Wiklund (omval). Till 
ersättare för ett år valdes Kerstin Hagblad (nyval).

17. Till valberedning för ett år valdes Britt-Inger Garvill (sammankallande) och Kerstin Gustafsson.
Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att komma med namn på en tredje person, gärna en man.

18. Inga motioner hade inkommit.

19. Under Övriga frågor kom ett förslag om att starta en teatercirkel. Förslaget överlämnades direkt 
till Programkommitténs ordförande.

.  
I samband med denna punkt avtackades avgående styrelseledamöter, Kurt Fredriksson, Britt-

Inger Garvill, Elisabet Andersson, Brita Molin och avgående ledamot av Programkommittén, 
Mari-Ann Palm.

20. Årsmötets ordförande tackade styrelsen, programkommittén, valberedningen och övriga 
funktionärer för verksamhetsåret som gått, och förklarade årsmötet avslutat.

Vid protokollet

Elisabet Andersson
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Gustav Bjelle Arne Palm Kerstin Gustafsson
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