Norrköpings pensionärssektion (97)

PROTOKOLL fört vid ÅRSMÖTE med VISION Norrköpings Pensionärssektion (97)
tisdagen den 3 mars 2015 kl. 14.00 – 17.00, Cnema, Norrköping.
NÄRVARANDE: 59 medlemmar.
Ordförande Jan-Erik Lövbom hälsar välkommen till årsmötet som inleddes med kaffe och
därefter förhandlingar och fortsatte med en norrköpingsfilm.
§1

Årsmötet öppnas
Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§2

Dagordning
Årsmötet fastställer föreslagen dagordning med ändring av punkt 10.

§3

Mötesfunktionärer
Årsmötet utser Ragnar Gustafsson till mötesordförande,
Anne-Marie Johansson till mötessekreterare och till justerare tillika rösträknare
väljs Gunilla Eklund och Annika Ählström.

§4

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

§5

Verksamhetsberättelse 2014
Ordföranden föredrar rubrikerna i verksamhetsberättelsen 2014 och lämnar
ordet fritt. Verksamhetsberättelsen godkänns och läggs till handlingarna
(bilaga).

§6

Kassa- och revisionsberättelse 2014
Kassören redogör för kassa och bokslut. Årets överskott är kronor +361,-.
Årsmötet godkänner detta samt handlingen i sin helhet, som läggs till
handlingarna (bilaga).
Revisor Ewa Wallberg läser upp revisionsberättelsen (bilaga), av vilken framgår
att ansvarsfrihet för styrelsen föreslås.

§7

Ansvarsfrihet
Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet. Beslutet är enhälligt.

§8

Fastställande av antal styrelseledamöter/antal revisorer
I styrelsen finns sex ledamöter. Styrelsen får i uppdrag att till 2016 söka efter
ytterligare en ny medlem.
Antal valda revisorer är tre.

Årsmötet beslutar att antalet ledamöter ska vara sex. Antalet revisorer ska vara
tre.
§9

Val av ordförande
På valberedningens förslag beslutar årsmötet välja Anitha Bergman som
ordförande ett år (nyval). Beslutet är enhälligt.

§ 10

Val av kassör
På valberedningens förslag beslutar årsmötet välja Margareta Winkler till
kassör två år (omval). Kassören väljs på 2 år då ordförande och kassör skall
ha olika perioder. Beslutet är enhälligt.

§ 11

Val av styrelseledamöter
På valberedningens förslag beslutar årsmötet att som ledamöter för kommande
två år välja Christina Göransson (omval 2 år), Anne-Marie Johansson (omval 2
år) Britt-Inger Jönsson (nyval 2 år). En styrelseledamotplats är vakant.
Den nyvalda styrelsen består då av följande personer:
Anitha Bergman, ordförande
Christina Göransson, ledamot
Margareta Winkler, ledamot/kassör
Anne-Marie Johansson, ledamot
Ulla Leandertz, ledamot
Britt-Inger Jönsson, ledamot

2015-2016
2015-2017
2015-2017
2015-2017
2014-2016
2015-2017

§ 12

Revisorer
På valberedningens förslag beslutar årsmötet omval av Ewa Wallberg. (Sune
Sandin och Gunnel Bergqvist har ett år kvar).

§ 13

Val av valberedning
Samtliga tre personer avgår ur valberedningen. Styrelsen får i uppdrag att
tillsätta en ny valberedning inför årsmötet 2016.

§ 14

Styrelsens förslag och anmälda ärenden
Styrelsen föreslår att Krister Thorell utformar en lättillgänglig hemsida,
vispen.net, och deltar i styrelsemöten vid behov.
En preliminär budget för 2015 presenterades vid höstmötet och antogs.

§ 15

Övriga frågor
En medlem undrade om ersättning/kompensation för bussresan 2014 (bussens
luftkonditionering fungerade inte). Kompensation från bussföretaget har utgått
och medlemmarna bjuds på kaffe vid någon programpunkt.

§ 16

Avtackning
Jan-Erik Lövbom, ordförande och Roine Wetterström ledamot i styrelsen
avtackades med blomstercheck.

§ 17

Avslutning

Mötesordförande Ragnar Gustafsson tackar styrelsen för gott arbete och trevliga
medlemsaktiviteter. Han avslutar mötet. Presidiet tackas med blomstercheckar.

Vid protokollet

Anne-Marie Johansson
Mötessekreterare

Ragnar Gustafsson
Mötesordförande

Gunilla Eklund
Justerare

Annika Ählström
Justerare

