Örebro Senioruniversitet

Årsmöte

protokoll nr 236

Protokoll fört vid Örebro Senioruniversitets årsmöte
Dag:

den 4 april 2018

Plats:

Vasakyrkan

Närvarande:

Medlemmar och styrelse Roine Eriksson, Gudrun Sverker, Carin Melin
Håkan Larsson, Gunnel Sunesson, och Klas Göransson.

1. Öppnande av mötet och fråga om mötets behöriga utlysande
Roine Eriksson öppnade mötet och hälsade välkomna.
Årsmötet fann att kallelse och handlingar har skickats till medlemmarna inom fastställd
tidsram.

2. Val av ordförande
Ulf Jorner valdes till ordförande för mötet.

3. Val av sekreterare
Carin Melin valdes till sekreterare.

4. Val av protokollsjusterare
Henny Olsson och Gunnar Thorell valdes att tillsammans med ordföranden justera
protokollet samt vara rösträknare.

5. Styrelsens årsberättelse
Styrelsens årsberättelse för år 2017 hade skickats ut till medlemmarna. Efter det att
mötets ordförande frågat efter synpunkter på innehållet beslutade årsmötet att godkänna
den och lägga den till handlingarna.

6. Revisionsberättelse för år 2016
Klas Wiklund gick igenom resultat- och balansräkningen för 2017 och pekade på det
vanskliga ekonomiska läget.
Revisionsberättelsen hade också skickats till medlemmarna. Ingemar Eriksson, en av
revisorerna, redovisade innehållet, där revisorerna tillstyrkt att balansräkningen fastställs,
att underskottet balanseras mot det egna kapitalet och att styrelsen ges ansvarsfrihet.
Revisionsberättelsen lades till handlingarna utan erinran.

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

8. Ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för kalenderåret 2017.
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9. Användande av överskott
I enlighet med revisorernas tillstyrkan beslutade årsmötet att balansera 2017 års underskott
mot tidigare års överskott.

10. Medlemsavgift
Efter en redogörelse för motivet till den föreslagna höjningen beslutade årsmötet att höja
medlemsavgiften från och med 2019 från 200 kronor till 300 kr.

12. Val av styrelseordförande
Roland Gustafson valdes till styrelseordförande på 1 år.

13. Val av styrelseledamöter och suppleanter
I styrelsen har ledamöterna Carin Melin och Håkan Larsson 1 år kvar av sin mandattid,
liksom suppleanten Gunnel Sunesson.
Enligt valberedningens förslag valdes styrelseledamöter och suppleant enligt följande.
Styrelseledamöter på 2 år:
- Ingeborg Rydin
- Åke Olsson

Suppleant på 2 år:
- Klas Göransson

14. Val av revisorer
Val gjordes av revisorer på 1 år: Lars Göran Nordqvist och Ingemar Eriksson.
Till revisorssuppleant valdes Gudrun Skånberg, även hon på ett år.

15. Val av valberedning
som valberedningen på ett år valdes Åke Jöneby, Britt Magnusson och Harriet Sandvall.

16. Motioner
Inga motioner hade kommit in.

17. Ev. ändring av föreningens stadgar
Carin Melin redogjorde för bakgrunden till varför stadgarna bör ändras varefter årsmötet
beslöt att anta de föreslagna nya stadgarna dock med en språklig ändring under §2. Sista
delen av paragrafen ska lyda ”även till kontakter med föreningar med liknande
verksamhet”.

17. Övriga frågor
Innan Roine Eriksson avslutade årsmötet tackade han mötesordföranden. Roine och
Gudrun Sverker avtackades i sin tur av Håkan Larsson med blommor och bok.
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Vid protokollet

Justeras:

Carin Melin
sekreterare

Ulf Jorner
mötesordförande

Henny Olsson
protokolljusterare

Gunnar Thorell
protokolljusterare
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