Årsmöte med Ericsson Seniorer 2011-02-24
Plats: Medborgarhuset, Hägerstensåsen
66 röstberättigade medlemmar hade hörsammat kallelsen till årsmötet.
§1

Ordföranden Torvald Lundmark öppnade mötet och hälsade välkommen.

§2

Till ordförande för mötet valdes Torvald Lundmark.

§3

Till sekreterare för mötet valdes Erik Hoving.

§4

Till justeringsmän för mötet tillika rösträknare valdes Bibbi Farman och Leif Östling.

§5

Fastställdes att mötet utlysts i behörig ordning.

§6

Dagordningen för mötet antogs.

§7

Verksamhetsberättelsen för år 2010 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 2010.
§ 11 Mötet godkände verksamhetsplan och budget för år 2011.
§ 12 Medlemsavgiften för år 2012 fastställdes till oförändrade 120 kr.
§ 13 Val av styrelse
Till ledamöter valdes:
Torvald Lundmark, ordförande, på två år (omval).
Sten Grusell, på två år (omval).
Jan Stellan, på två år (omval).
Gunvor Hertz, på ett år (fyllnadsval).
Margit Olsson, på ett år (fyllnadsval).
Yvonne Silén, på två år (nyval).
Leif Östling på två år (nyval).
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 revisorsuppleant valdes:
Evy Moltkesson, på ett år (nyval).

Revisor med kvarstående mandattid:
Folke Karlsson.
§ 15 Till valnämndsledamöter valdes:
Gunnel Backman, på ett år (omval), sammankallande
Stig Bernholm, på ett år (nyval)
Aris Graufelds, på ett år (nyval)
§ 16 Proposition
Ordföranden presenterade en proposition där styrelsen föreslog att Arne Hultman
skulle utses till hedersmedlem i föreningen. Mötet antog propositionen.
§ 17 Övrigt
Arne Hultman avtackades för mångårigt deltagande i styrelsen och sina insatser
vid etablerandet av modern IT-teknik i styrelsearbetet.
§ 18

Årsmötets avslutning
Ordföranden förklarade årsmötet avslutat och tackade de närvarande för visat
intresse.
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