Årsmötesprotokoll
2020-05-29

Protokoll fört vid Uppsala senioruniversitets årsmöte 29 maj 2020 i
Kyrksalen, Missionskyrkan och digitalt
§ 1 Ordföranden, Per Olof Osterman, förklarade årsmötet öppnat.
§ 2 Frågan om mötets stadgeenliga utlysning
Årsmötet konstaterades vara stadgeenligt utlyst.
§ 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet
Jan Fagius valdes till ordförande för mötet. Eva Åkerblom valdes till sekreterare.
§ 4 Val av två justeringspersoner för mötets protokoll
Claes Leijon och Kerstin Thelander valdes till justerare och rösträknare.
§ 5 Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut för det gångna verksamhetsåret
Verksamhetsberättelse och bokslut för 2019 har distribuerats till medlemmarna i
Medlemsbladet Årgång 42 nr 2 Mars 2020 (Handlingar till årsmötet 27 mars
2020 Uppsala Senioruniversitet), som även innehöll valberedningens förslag till
styrelse och förslag till revisorer och revisorssuppleant. Vid mötet föredrogs
verksamhetsberättelsen av ordföranden Per Olof Osterman och bokslutet av
kassaförvaltare Ingemar Åkesson. Planerat årsmöte 27 mars blev uppskjutet på
grund av coronapandemin.
§ 6 Revisorernas berättelse för det gångna verksamhetsåret
Revisionsberättelsen lästes upp av Carin Forsström från Grant Thornton och lades
till handlingarna.
§ 7 Fastställande av resultat- och balansräkning
Beslöts att fastställa resultat- och balansräkning och att överföra årets resultat i ny
räkning. Beslöts att godkänna verksamhetsberättelsen. Verksamhetsberättelse och
bokslut lades därefter till handlingarna.
§ 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
§ 9 Styrelsens information om verksamhetens inriktning och ekonomisk plan för
innevarande verksamhetsår
Ordförande Per Olof Osterman informerade om verksamhetens inriktning. I
enlighet med myndigheternas krav ställde Uppsala Senioruniversitet in all sin
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verksamhet 17 mars. 2/3 av serierna hade hunnit genomföras. Läget för serierna
varierade.
På grund av rådande coronapandemi har två planer A och B tagits fram för höstens
verksamhet. Enligt plan A så blir det i höst 20 föreläsningsserier, 9 miniserier och
87 studiecirklar och ett kompletterande försök med några cirklar på distans i höst.
Enligt plan B, som gäller om myndigheterna fortfarande har restriktioner för
personer som är äldre än 70 år att hålla distansering, så planeras det att hålla 12
serier + 5 miniserier i Kyrksalen med ett begränsat antal besökare enligt
myndighetens krav samt att dessutom filma alla föreläsningar. Övriga 9
serier/miniserier sänds som webbinarier på Zoom, eventuellt kombinerat med
filmning. När det gäller läget för cirklarna i plan B så planeras cirklar starta och
bedrivas i hyrda lokaler om tillräckligt antal medlemmar anmält sig. Möjligheten
att bedriva cirklar digitalt undersöks. Ett femtontal cirkelledare utbildas nu i teknik
för distansundervisning och användning av zoom.
Vår Webb plats kommer att förnyas och en förstudie är inledd. Nytt avtal med
Missionskyrkan kommer att slutas. En nationell samordningskonferens kommer
att hållas i Visby med Uppsala Senioruniversitet som medarrangör. Ett EU-projekt
Senior’s learning in the digital Society har startats och beslut fattats att förlänga till
mars 2022.
Kassaförvaltare Ingemar Åkesson meddelade att den ekonomiska situationen är
osäker på grund av coronapandemin men den kommer att klaras av. Föreningen
har en god ekonomi.
§ 10 Val av ordförande för ett år
Till föreningens ordförande valdes Per Olof Osterman (omval).
§ 11 Val av tre styrelseledamöter för två år och val av två suppleanter för ett år
Till ordinarie styrelseledamöter till 2022 valdes Claes Leijon (omval), Lars Nilsson
(omval)och Eva Willén (omval). Till suppleanter till 2021 valdes Christina
Jutterström (nyval) och Niklas Rommel (omval).
§ 12 Val av två revisorer och en revisorssuppleant
Till revisorer valdes Stéphanie Ljungberg och Carin Forsström, båda från Grant
Thornton (omval) samt till revisorssuppleant Cecilia Johansson, Grant Thornton
(omval).
§ 13 Val av valberedning
Till valberedning valdes Ulla Myhrman (omval) (sammankallande), Ulf Hansson
(nyval) och Göran Dalin (nyval)
§ 14 Fastställande av medlemsavgift för nästa verksamhetsår
Beslöts att medlemsavgiften för 2021 ska vara oförändrad, 250 kr.
§ 15 Ändring av föreningens stadgar § 11 om senaste datum för årsmöte
Årsmötet fattade ett första beslut att ändra senaste datum för årsmöte från 31 mars
till 31 maj. Ytterligare ett föreningsmötesbeslut krävs för att fastställa senaste
datum för årsmöte.
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§ 16 Motioner till årsmötet
Två motioner har inkommit. Hela motionen och styrelsens yttrande och förslag
finns på webbsidan.
1. Motion om Förtur vid längre kurser. Årsmötet gav i uppdrag åt styrelsen att
pröva om reglerna rörande förtur i cirkelverksamheten bör modifieras.
2. Motion om Åhörarunderlag vid tisdagsföreläsningar.
Motionen avslogs med motivering att Tisdagsföreläsningarna filmas och missad
information kan inhämtas där.
§ 17 Avtackning
Ordförande på mötet lämnade över klubban till Per Olof Osterman som tackade
Jan Fagius för insatsen som ordförande på årsmötet. Han avtackade också Kerstin
Thelander som lämnar styrelsen.
§ 18 Mötet avslutas
Per Olof Osterman förklarade årsmötet avslutat.
Vid protokollet:

Eva Åkerblom
Justeras:

/Jan Fagius/

/Claes Leijon /

/Kerstin Thelander /
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