Norrköpings pensionärssektion (97)

PROTOKOLL fört vid ÅRSMÖTE med VISION Norrköpings Pensionärssektion (97)
onsdagen 15 mars 2017 kl. 14.00 – 16.00, Cnema, Norrköping.
NÄRVARANDE: 38 medlemmar.
Vice ordförande Christina Göransson hälsade välkommen till årsmötet som inleddes med
sedvanliga förhandlingar och därefter höll Catrine Tibbling föredrag om humor och hälsa.
Mötet avslutades med kaffe .
§1

Årsmötet öppnas
Vice ordföranden förklarar mötet öppnat.

§2

Dagordning
Årsmötet fastställer föreslagen dagordning.

§3

Mötesfunktionärer
Årsmötet utser Ragnar Gustafsson till mötesordförande,
Christina Göransson till mötessekreterare och till justerare tillika rösträknare
väljs Rose-Marie Jacobsen och Annika Ählström.

§4

Årsmötets behöriga kallelse
Kallelse till årsmötet annonserades i vederbörlig tid. Årsmötets behöriga
kallelse godkänns.

§5

Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse 2016
Ordföranden föredrar rubrikerna i verksamhetsberättelsen 2016 och lämnar ordet
fritt. Verksamhetsberättelsen godkänns och läggs till handlingarna.
Kassören redogör för kassa och bokslut. Årsmötet godkänner detta samt
handlingen i sin helhet, som läggs till handlingarna (bilaga).
Bil.

§6

Revisionsberättelse 2016
Revisor Ewa Wallberg läser upp revisionsberättelsen (bilaga), av vilken framgår
att ansvarsfrihet för styrelsen föreslås.
Bil.

§7

Ansvarsfrihet
Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet. Beslutet är enhälligt.

§8

Fastställande av antal ledamöter i styrelsen
Årsmötet beslutar att antalet ledamöter ska vara fyra.

§9

Val av ordförande

På styrelsens förslag beslutar årsmötet välja Pia Tärning som ordförande på ett
år (fyllnadsval). Beslutet är enhälligt.
§ 10

Val av kassör
Margareta Winkler väljs för två år.

§ 11

Val av styrelseledamöter
På styrelsens förslag beslutar årsmötet att som ledamöter för kommande två år
välja Anne-Marie Johansson, omval 2 år, Christina Göransson omval 2 år,
Margareta Winkler, omval, 2 år, Britt-Inger Jönsson, nyval, ersättare ett år.
Övriga har ett år kvar.
Den nyvalda styrelsen består då av följande personer:
Pia Tärning, ordförande
Christina Göransson, ledamot
Margareta Winkler, ledamot
Anne-Marie Johansson, ledamot
Ulla Leandertz, ledamot
Britt-Inger Jönsson, ledamot, ersättare

2017-2017
2017-2018
2017-2018
2017-2018
2016-2017
2017-2017

Val av revisorer
Ragnar Gustafsson har ett år kvar. På styrelsens förslag beslutar årsmötet omval
2 år av Ewa Wallberg, Sune Sandin avgår vid dagens årsmöte.
Val av valberedning
Anders Beckman kvarstår men årsmötet ger styrelsen i uppdrag att under 2017 ta
fram namn till valberedningen, två ordinarie och en suppleant.
§ 12

Styrelsens förslag och anmälda ärenden
Stadgarna skall läggas ut på hemsidan efter en önskan från en medlem.
På frågan hur många som varit inne på hemsidan kontra de som hade facebook.
Stor övervikt på hemsidan så den får vara kvar tills vidare.
Christina läste upp kommande punkter på vårens program.
Tommy Thyrsson vidarebefordrade ett tack för den uppvaktning han hade fått
vid sin avgång som fackling förtroendeman.

§ 13

Avslutning
Mötesordförande Ragnar Gustafsson tackade styrelsen för gott arbete och
trevliga medlemsaktiviteter.
Avtackning
Sune Sandin avtackades med blomstercheck efter lång och trogen tjänst som
revisor.
Presidiet tackas med blomstercheckar.

Vid protokollet

Christina Göransson
Mötessekreterare

Ragnar Gustafsson
Mötesordförande

Justeras
Annika Ählström

Justeras
Rose-Marie Jacobsen

