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Övriga närvarande

36 medlemmar, Bilaga 1

§1 Mötets öppnande
Ordförande Britt Skau hälsade alla välkomna till årsmötet som är det 13:e i föreningen.

§2 Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande för mötet valdes Britt Skau och till sekreterare Marianne Stenberg Larsson.

§3 Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet samt vara rösträknare
Till justerare och rösträknare för årsmötet utsågs Gunilla Melander och Kerstin Orest.

§4 Fråga om årsmötets stadgeenliga sammankallande
Kallelse och dagordning för årsmötet har skickats tillsammans med vårprogrammet till
samtliga medlemmar, dels per e-post och dels per post i början av januari 2019. Årsmötet
förklarades stadgeenligt sammankallat. Bilaga 2
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§5 Fastställande av dagordningen
Den utsända dagordningen godkändes och fastställdes.

§6 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2018, Bilaga 3
Ordföranden presentera inledningen i verksamhetsberättelsen. Hon poängterade de positiva i
att flera nya deltagare har anslutit sig till de olika grupperna. Antalet medlemmar i föreningen
har dock minskat de senaste åren. För att försöka utröna vad medlemsminskningen kan bero
på har det startats ett medlemsprojekt under hösten 2018.
Medlemsprojektet presenterades av Gunilla Eriksson. Man har kunnat konstatera att av totalt
647 medlemmar var 302 aktiva genom att delta i kurser, resor eller medlemsmöten. Gruppen
har försökt få till stånd en referensgrupp. Att starta en sluten grupp på Facebook är också
aktuellt.
Informationsgruppen presenterades av Eyvind Stadig. Denna grupp hette tidigare Webgruppen då fokus låg på att skapa en bra hemsida. Gruppen har hand om informationen mot
medlemmarna i form av kursprogram, post, SMS och e-post, samt allmänheten i form av
notiser under ”Idag” i Motala/Vadstena. Gruppen har också initierat att föreningens arkiv
bevaras till eftervärlden i gamla brandstationen.
Föreläsningsgruppen presenterades av Margareta Wilhelmsson. God kvalitet och bred
publik är ledstjärnan för gruppens val av föreläsare och ämnen. Man eftersträvar en jämn
fördelning mellan män och kvinnor både vad gäller föreläsare och åhörare. Antalet deltagare
på föreläsningarna har ökat jämfört med föregående år trots ett mindre antal föreläsningar.
Kursgruppen presenterades av Gunilla Nyrén. Gruppen har en avdelning i Motala och en i
Vadstena. Merparten av de kurser som presenteras i terminsprogrammen kan startas medan
några kan få ställas in på grund av för få anmälningar.
Resegruppen presenterades av Britt-Marie Svensson. Årets långresa var till Baltikum.
Tradition är en skaldjurskryssning till Åland. Samt en julresa till Köpenhamn. Man ordnar
förberedelser för deltagarna inför alla långresor och vissa kortresor. Beträffande långresorna
samarbetar man med auktoriserad resebyrå. För övrigt sker all planering och genomförande av
deltagarna i resegruppen. Så gott som alla anmälda har kunnat beredas plats på årets resor.
Seniorforum i Motala presenterades av Britt Broström. Kommunen har gjort en äldreplan
som flera medlemmar från SU varit med och arbetat fram. I äldreplanen poängteras att ideella
föreningar är mycket viktiga i verksamheten, vars främsta uppgift är att bryta isoleringen
bland äldre människor.
Verksamhetsberättelsen godkändes av årsmötet.
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§7 Revisorernas berättelse, Bilaga 4
Kassören Birgitta Liljedahl presenterade resultat och balansräkningarna för 2018, varefter
revisor Bengt Öresjö föredrog revisionsberättelsen.
§8 Fastställande av resultaträkning och balansräkning, bilaga 5 och 6
Årsmötet fastställde resultat- och balansräkningarna för 2018.
§9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Revisorerna har föreslagit att styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.
Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för 2018.
§10 Val av styrelse och befattningshavare enligt stadgar för kommande mandatperiod,
bilaga 7
May Gehlin, ordförande i valberedningen, presenterade valberedningens förslag till styrelse
för 2019. Valberedningens förslag har funnits tillgängligt på expeditionen två veckor före
årsmötet. Hon anser att valberedningens förslag består av personer med stor kvalitet och
kompetens.
Christina Reuter anförde att valberedningens förslag att välja Camilla Egberth till
styrelseordförande inte var i enlighet med gällande stadgar då hon inte fyllt 55 år och att
hennes pension inte är att jämställa med begreppet ”förtidspension” som anges i stadgarna.
Andra talare inklusive valberedningens ordförande menade att begreppet förtidspension inte
längre existerar och att hon faktiskt uppbär en förtida pension. Valberedningens bedömning är
därför att förslaget är i enlighet med gällande stadgar.
Bert Karlsson begärde sluten votering, vilket genomfördes. Utfallet blev 20 röster för och 21
röster mot valberedningens förslag till styrelseordförande.
Sittande valberedning valde då att ställa sina platser till förfogande.
Till valberedning för ett år valde årsmötet Gunilla Melander, Christina Reuter och Kerstin
Cederberg med Gunilla Melander som sammankallande.
Årsmötet valde övriga ledamöter och funktionärer enligt valberedningens förslag:
Yvonne Eldh, fyllnadsval som ledamot på ett år
Gunilla Eriksson, fyllnadsval som ledamot på ett år
Lena Björnståhl, omval som ledamot på två år
Eyvind Stadig, omval som ledamot på två år
Märit Franzén, omval som suppleant på 1 år
Birgitta Tegidius, nyval som suppleant på 1 år
Bengt Öresjö, omval som revisor på 1 år
Kerstin Bertilsson, nyval som revisor på 1 år
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Inget förslag på person som kunde väljas till ny ordförande framfördes på mötet.
Göran Björnståhl ansåg att avsaknaden av ordförande inte behöver innebära att styrelsen inte
kan fungera tills vidare. Han föreslog att valet av ordförande skulle skjutas upp.
Den nyvalda valberedningen ansåg att de skulle kunna finna en kandidat till ordförandeposten
inom 2 månader.
Årsmötet beslutade att det ska hållas ett extra årsmöte senast inom två månader från och med
idag, då ordförande skall väljas för en period av ett år.
§ 11 Inkomna motioner
Inga motioner har inkommit till årsmötet.
§12 Årsmötesförhandlingarna avslutas
Efter att ordföranden tackat de närvarande för visat intresse och förklarat årsmötet avslutat
avtackades avgående styrelseledamöter och funktionärer med blommor.
Vid protokollet:

Marianne Stenberg Larsson
Justeras:

Britt Skau

Kerstin Orest

Sid 4

Gunilla Melander

