Örebro Senioruniversitet

2020-09-03

Årsmötesprotokoll - protokoll nr 262

Genomfört digitalt på grund av de restriktioner som
Coronapandemin tvingat fram
Dag:

den 2 sep

Dagordningen för mötet:
1 Fråga om mötets behöriga utlysande
2 Val av ordförande för mötet
3 Val av sekreterare för mötet
4 Val av justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet
samt ha funktion som rösträknare
5 Styrelsens årsberättelse
6 Revisorernas berättelse
7 Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning
8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9 Fråga om användande av överskott eller täckande av underskott
10 Fastställande av medlemsavgift
11 Fråga om arvoden och kostnadsersättningar
12 Val av styrelseordförande
13 Val av styrelseledamöter och suppleanter
14 Val av revisorer och suppleant
15 Val av valberedning
16 Motioner
17 Övriga frågor
Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter
Ordförande: Roland Gustafson, omval på ett år
Styrelseledamöter: Ingeborg Rydin, omval på två år
Åke Olofsson, omval på två år
Styrelsesuppleant Klas Göransson, omval på två år
Revisorer Ingemar Eriksson, omval på ett år
Lars Göran Nordqvist, omval på ett år
Gudrun Skånberg, suppleant, omval på ett år
För valberedningen Håkan Larsson Britt Magnusson Åke Jöneby
Övriga styrelseledamöter som sitter kvar:
Carin Melin och Ulf Jorner
Gunnel Sunesson (suppleant)
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Medlemmarna ombads att ta ställning genom att rösta ja eller nej till
följande:
Förslag till beslut vid digitalt årsmöte 2020-09-02 med hänvisning till
dagordningen ovan att antagas eller förkastas i klump
1. Mötet har utlysts i behörig ordning
2. Roland Gustafsson väljs till ordförande för mötet och Carin Melin till
sekreterare
3. Till justeringsmän för protokollet föreslås Lisbeth Engvall och Gunilla
Nordenberg
4. Årsberättelsen godkänns och resultat- och balansräkningen fastställs
5. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet
6. Beslutas att årets överskott läggs till det egna kapitalet
7. Till årsavgift för 2021 föreslås, som kompensation för inställda programpunkter, en reducerad avgift för årets medlemmar (hur stor bestäms senare
av styrelsen) men oförändrad avgift för nya medlemmar
8. Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter godkänns liksom
förslaget till val av revisorer och ledamöter i valberedningen
(Inga motioner har inkommit)

38 röster inkom. Samtliga röstade ja

Vid protokollet

Carin Melin
sekreterare

Roland Gustafson
mötesordförande

Lisbeth Engvall
protokollsjusterare

Gunilla Nordenberg
protokollsjusterare
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