Årsmöte med Ericsson Seniorer 2009 - 02 - 19
Plats: Medborgarhuset, Hägerstensåsen
90 röstberättigade medlemmar hade hörsammat kallelsen till årsmötet.
§1

Ordföranden Thorwald Lundmark 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 2008 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 2008.
§ 11 Mötet godkände verksamhetsplan och budget för år 2009.
§ 12 Medlemsavgiften för år 2010 fastställdes till 120 kr.
§ 13 Val av styrelse
Till ledamöter valdes:
Thorwald Lundmark på två år (Ordförande, omval)
Sten Grusell, på två år (omval)
Arne Hultman, på två år (omval)
Hans Nihlén, på två år (omval)
.

Till suppleanter valdes:
Margit Olsson på ett år (omval)
Jan Stellan på ett år (omval)
Ledamöter med kvarstående mandattid:
Jan Gars
Erik Hoving
Inga-Britt Sträng.

§ 14 Val av revisorer
Till revisor valdes:
Göthe Johansson på två år (omval)
Till revisorssuppleant valdes:
Bibbi Farman på ett år (omval).
Revisor med kvarstående mandattid:

Folke Karlsson
§ 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
En motion från Lilian Dahlgren hade inkommit ”Förslag till resor och utflykter”.
Beslöts på styrelsens rekommendation att förslagen tas med i underlaget då höstens
program planeras.
Styrelsen presenterade tre propositioner:
1. För slutligt godkännande den vid föregående årsmöte antagna ändringen av
stadgarna innebärande en komplettering av stadgarnas § 14, Upplösning av
föreningen, med följande text som läggs först i paragrafen:
”Föreningen kan upplösas efter beslut med minst ¾ majoritet vid två på varandra
följande ordinarie årsmöten”. Mötet antog propositionen.
2. En ändring av stycket åldersmedlem i stadgarnas § 4 till följande lydelse:
”Åldersmedlem. Avser medlem som är född år 1924 eller tidigare. Åldersmedlem är
befriad från årsavgift.” Mötet antog propositionen.
För att träda i verkställighet krävs att propositionen också antas vid nästkommande
årsmöte.
3 Ett förslag att § 3 ändras och får följande lydelse:
”Föreningen vänder sig till alla pensionärer från Ericsson. Även de som arbetat 20
år vid Ericsson, men outsoursats, eller måst sluta sin anställning på grund av
arbetsbrist före sin pensionering, eller har slutat med avgångsvederlag från och med
58 års ålder, har rätt att bli medlemmar.” Mötet antog propositionen.
För att träda i verkställighet krävs att propositionen också antas vid nästkommande
årsmöte.
§ 17 Övrigt
Aktiviteten ”Träff med dans” kommer även i år att arrangeras av Bibbi Farman, Hans
Nygren och Gunnel Backman.
De avgiftsbefriade, som så önskar, kommer att ges möjlighet att frivilligt betala en
årsavgift i samband med utsändning av medlemskort.
§ 18 Årsmötets avslutning
Mötesordföranden förklarade årsmötet avslutat och tackade de närvarande för visat
intresse.
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