Örebro Senioruniversitet

2017-04-05

Årsmöte

protokoll nr 225

Protokoll fört vid Örebro Senioruniversitets årsmöte
Dag:

den 5 april 2017

Plats:

Vasakyrkan

Närvarande:

Medlemmar och styrelse (Roine Eriksson, Gudrun Sverker, Gunnel
Sunesson, Håkan Larsson, Anna Hage och Klas Göransson). Totalt antal
närvarande medlemmar: 92.

1. Fråga om mötets behöriga utlysande
Årsmötet fann att kallelse och handlingar hade sänts till medlemmarna inom fastställd
tidsram.

2. Val av ordförande
Henny Olsson valdes till årsmötets ordförande.

3. Val av sekreterare
Gunnel Sunesson valdes till sekreterare vid mötet.

4. Val av protokolljusterare
Lars-Erik Erlandsson och Britt Magnusson valdes att tillsammans med ordföranden
justera protokollet samt vara rösträknare.

5. Styrelsens årsberättelse
Styrelsens årsberättelse för år 2016 var utsänd till medlemmarna. Mötets ordförande
frågade efter synpunkter på innehållet. Därefter beslutade årsmötet att godkänna den och
lägga den till handlingarna.

6. Revisionsberättelse för år 2016
Revisionsberättelsen var utsänd till medlemmarna. Ingemar Eriksson, en av revisorerna,
redovisade innehållet, där revisorerna tillstyrkt att fastställa balansräkningen, att överföra
överskott till eget kapital och att ge ansvarsfrihet för styrelsen. Revisionsberättelsen lades
till handlingarna utan erinran.

7. Fastställande av resultat- och balansräkning samt budget
Årsmötet godkände resultat- och balansräkning för år 2016 samt budget för år 2017.

8. Ansvarsfrihet för styrelsen
I enlighet med revisorernas tillstyrkan beslutade årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet
för kalenderåret 2016.
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9. Användande av överskott
I enlighet med revisorernas tillstyrkan beslutade årsmötet att överföra 2016 års överskott
till eget kapital.

10. Medlemsavgift
Årsmötet beslutade att behålla medlemsavgiften oförändrad på 200 kr.

11. Fråga om arvoden och kostnadsersättningar
Årsmötet beslutade att samma som tidigare ska gälla: ledamöter och ersättare i styrelsen får
ersättning för faktiska utgifter, men inga arvoden.

12. Val av styrelseordförande
Roine Eriksson valdes till styrelseordförande på 1 år.

13. Val av styrelseledamöter och suppleanter
I styrelsen har ledamöterna Gudrun Sverker och Anna Hage 1 år kvar av sin mandattid,
liksom suppleanten Klas Göransson.
Enligt valberedningens förslag valdes styrelseledamöter och suppleant enligt följande.
Styrelseledamöter på 2 år:
- Håkan Larsson
- Carin Melin

Suppleant på 2 år:
- Gunnel Sunesson

14. Val av revisorer
Val gjordes av revisorer på 1 år: Lars Göran Nordqvist och Ingemar Eriksson.

15. Val av valberedning
Val gjordes av valberedning på 1 år: Åke Jöneby, Berndt Hermansson och Britt Magnusson.

16. Motioner
Inga motioner har kommit in.

17. Övriga frågor
Roine Eriksson tackade mötesordförande samt avgående ledamot/sekreterare med
blomma och tackkort.
Årsmötet förklarades avslutat kl. 15.15.
Vid protokollet

Justeras:

Gunnel Sunesson
sekreterare

Henny Olsson
mötesordförande

Britt Magnusson
protokolljusterare

2(2)

Lars-Erik Erlandsson
protokolljusterare

