Årsmötesprotokoll
2019-03-22

Protokoll fört vid Uppsala senioruniversitets årsmöte 22 mars 2019 i
Kyrksalen, Missionskyrkan
§ 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
Ann-Cathrine Haglund valdes till ordförande för mötet. Eva Åkerblom valdes till
sekreterare.
§ 4 Val av två justeringspersoner för mötets protokoll
Birgitta Hedman och Ulla Myhrman valdes till justerare.
§ 5 Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut för det gångna verksamhetsåret
Verksamhetsberättelse och bokslut för 2018 hade distribuerats till medlemmarna i
ett särskilt utskick (Årsmöteshandlingar till årsmötet 22 mars 2019), som även
innehöll valberedningens förslag till styrelse och förslag till revisorer och
revisorssuppleant. Vid mötet föredrogs verksamhetsberättelsen och bokslutet av
ordföranden Per Olof Osterman.
§ 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 och om
den ekonomiska planen för 2019. Ordförande påpekade särskilt att en mobilapp är
under utveckling och en 40 års jubileumsfest firas i höst. Ärendet lades därefter till
handlingarna.
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§ 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 2021 valdes Kristina Glimelius (tidigare
suppleant), Eva Åkerblom (omval) och Ingemar Åkeson (omval). Till suppleanter
till 2020 valdes Niklas Rommel (nyval) och Kerstin Thelander (tidigare ordinarie).
§ 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
(nyval).
§ 13 Val av valberedning
Till valberedning valdes Gudmar Lönnerholm (sammankallande), Ulla Myhrman
och Margareta Sund (alla omval).
§ 14 Fastställande av medlemsavgift för nästa verksamhetsår
Beslöt årsmötet att medlemsavgiften för 2020 ska vara oförändrad, 250 kr.
§ 15 Ärenden som styrelsen hänvisat till årsmötets behandling, anmälda i
kallelsen till årsmötet
Det förelåg inga sådana ärenden.
§ 16 Motioner till årsmötet
Det förelåg inte några motioner.
§ 17 Avtackning
Ordföranden lämnade över klubban till Per Olof Osterman som tackade AnnCathrine Haglund för insatsen som ordförande. Han avtackade också Ingrid Åberg
som lämnar styrelsen.
§ 18 Mötet avslutas
Per Olof Osterman förklarade årsmötet avslutat.
Vid protokollet:

Eva Åkerblom
Justeras:

/Ann-Cathrine Haglund/

/Birgitta Hedman /
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/Ulla Myhrman /

