Årsmöte med Ericsson Seniorer 2008-02-21
Plats: Medborgarhuset, Hägerstensåsen
92 röstberättigade medlemmar hade hörsammat kallelsen till årsmötet.
§1

Ordföranden Hans Nihlén öppnade mötet och hälsade välkommen.

§2

Till ordförande för mötet valdes Folke Karlsson.

§3

Till sekreterare för mötet valdes Erik Hoving.

§4

Till justeringsmän för mötet valdes Bibbi Farman och Sten Sölvemark.

§5

Fastställdes att mötet utlysts i behörig ordning.

§6

Dagordningen för mötet antogs.

§7

Verksamhetsberättelsen för år 2007 föredrogs och godkändes av mötet.

§8

Revisionsberättelsen föredrogs och lades till handlingarna.

§9

Resultat- och balansräkningarna godkändes av mötet.

§ 10 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2007.
§ 11 Mötet godkände verksamhetsplan och budget för år 2008.
§ 12 Medlemsavgiften för år 2009 fastställdes till oförändrade 100 kr.
§ 13 Val av styrelse:
Ordförandeval:
Hans Nihlén hade p.g.a.visstidsanställning bett att få frånträda ordförandeskapet, men
lovat kvarstå i styrelsen.
Till ordförande valdes Thorwald Lundmark (fyllnadsval 1 år).
Till övriga ledamöter valdes:
Jan Gars på två år (omval).
Erik Hoving på två år (omval).
Inga-Britt Sträng på två år (nyval).
.

Till suppleanter valdes:
Margit Ohlsson på ett år (nyval).
Jan Stellan på ett år (nyval).
Ledamöter med kvarstående mandattid:
Arne Hultman.
Sten Grusell.
Hans Nihlén.

§ 14 Val av revisorer
Till revisor valdes:
Folke Karlsson på två år (nyval).

Till revisorssuppleant valdes:
Bibbi Farman på ett år (nyval).
Revisor med kvarstående mandattid:
Göthe Johansson.
§ 15 Till valnämndsledamöter valdes:
Gunnel Backman på ett år (omval), sammankallande.
Bengt Kärrström på ett år (omval).
Leif Östling på ett år (omval).
§ 16 Motioner och propositioner
Till årsmötet hade inkommit en motion från Rolf Ekengren med fem yrkanden med
nedanstående innebörd och av mötet tagna beslut:
1. Överför medel ur budgeten för att återuppta månadsträffarna.
Yrkandet avslogs på styrelsens förslag med hänvisning till det resultat som den vid
årsmötet utdelade enkäten skulle ge.
2. Annonsera i sockholmspress för att värva fler medlemmar.
Yrkandet avslogs på styrelsens förslag med hänvisning till att detta skulle bli alltför
kostsamt. Värvning sker idag genom personliga brev till pensionärer som
lämnar Ericsson.
3. Planera fler endagsutflykter.
Yrkandet avslogs på styrelsens förslag med hänvisning till det resultat som den vid
årsmötet utdelade enkäten skulle ge.
4. Frågar medlemmarna om man vill att föreningen ska fortsätta sin
verksamhet.
Yrkandet flyttades att behandlas som en separat punkt senare under mötet.
5. Fråga medlemmarna om de accepterar en höjning av årsavgift och avgift till
månadsmöten.
Yrkandet avslogs på styrelsens förslag. Erfarenheten har visat att en höjning av
medlemsavgiften kommer att medföra en minskning av antalet medlemmar och
därmed försämra föreningens ekonomi. Även höjning av giften för månadsträffarna
hade skett tidigare med starkt manfall som följd.
Enkätens resultat kommer att redovisas på hemsidan och vid kommande aktiviteter.
Styrelsen presenterade tre propositioner:
1. För slutligt godkännande den vid föregående årsmöte antagna ändringen av
stadgarna innebärande att § 4 Föreningens inriktning blir ny § 2 samt att som § 4
införs att medlemsavgift, som betalas av ny medlem under november och
december även får gälla som avgift för det kommande året, en sedan länge tillämpad
praxis. Mötet antog propositionen.
2. En komplettering av stadgarna i hittillsvarande § 13, Upplösning av föreningen,
med den tillkommande texten:
”Föreningen kan upplösas efter beslut med minst ¾ majoritet vid två på varandra
följande ordinarie årsmöten”. Mötet antog propositionen.
För att träda i verkställighet krävs att propositionen också antas vid nästkommande
årsmöte.
3. Ett föreslag att utse Solveig Aas till hedersmedlem. Mötet antog propositionen

§ 17 Ansvar för aktiviteter
Mötesordföranden ställde frågan om några medlemmar kunde åta sig att hjälpa
styrelsen genom att ansvara för aktiviteter.
Bengt Kärrström påpekade att ett antal medlemmar tidigare erbjudit sig att hjälpa till,
men aldrig blivit tillfrågade. Mötesordföranden svarade att det den gången handlade
om möbelflyttning m. m. i samband med fester, som numera ordnas under andra
förutsättningar.
Bibbi Farman sade då, att hon tillsammans med Gunnel Backman och Hasse Nygren
kunde tänka sig att svara för månadsträffarna.
Mötesordföranden tackade för detta och konstaterade att med den förutsättningen kan
nog månadsträffarna återkomma i höst.
§ 18 Föreningens fortsatta existens
Med anledning av den inlämnade motionen ställdes frågan om föreningen skall
fortsätta sin verksamhet. Frågan besvarades med ja. Beslutet var enhälligt.
§ 18 Årsmötets avslutning
Mötesordföranden förklarade årsmötet avslutat och tackade de närvarande för visat
intresse.
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