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               PROTOKOLL NR. 1, ÅRSMÖTE, 2020 – 02 – 20. 
            
                Plats/tid: GP-salen, Skogsvallen, kl. 14.00. 
                Närvarande medlemmar: 45 st. 
 
§ 1           MÖTETS ÖPPNANDE. 
                Ordförande Ingegerd hälsade alla välkommen till årsmötet för 2020, och förklarade  
                mötet för öppnat. 
 
§ 2           PARENTATION. 
                Berit Gravsjö Ericsson tände ett ljus för varje medlem som avlidit undder 2019: 
                Doris Jansson, Carola Carlsson, Anette Larsson, IngBritt Jansson, Roland Flink 
                samt Monica Viksten. 
                Under parentationen visade Ulf Lindberg ett rogivande bildspel med de avlidnas 
                namn och ett stilla vattenbrus i bakgrunden. Parentationen avslutades med lugnt 
                pianospel och vacker dikt. 
 
§ 3           BESLUT OM ÅRSMÖTET VAR STADGEENLIGT UTLYST.  
                Ett enhetligt beslut togs, att så var fallet. 
 
§ 4           FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING. 
                Godkändes, inga tillägg. (Bil.1). 
 
§ 5           VAL OCH BESLUT AV MÖTESPRESIDIUM. 
                Valberedningens förslag: 
a)         Ordförande för mötet, förslag; Aulis Heinonen. Inga övriga förslag. Aulis vald. 
b)         Sekreterare för mötet, förslag; Ianeric Boström. Inga övriga förslag. Ianeric vald. 
c)         Två (2) protokolljusterare, tillika rösträknare, förslag Arne Berg och Ulf Hansson. 

        Inga övriga förslag. Arne och Ulf valdes. 
        Aulis Heinonen tackade för förtroendet, Aulis leder mötet t.o.m. § 12. 

 
§ 6           STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2019. 
                Verksamhetsberättelsen gicks igenom i korthet. (utdelad i sin helhet till närvarande 
                medlemmar). Beslut togs om att godkänna berättelsen i sin helhet. (Bil.2). 
 
§ 7           EKONOMISK BERÄTTELSE. 
                Årsboklslutet för räkenskapsåret 2019-01-01 till 2019-12-31 presenterades av  
                kassör Ulf Lindberg. 
                Han redogjorde för Balansrapport, Resultatrapport och Ekonomisk avstämning. 
                Ordet fritt. Ingen erinran.Godkändes, ingen däremot. Till handlingarna (Bil.3). 
 
§ 8           REVISORERNAS BERÄTTELSE. 
                Revisor Thord Larsson redogjorde för den gågna revisionen av räkenskaper, pro- 
                tokoll och övriga handlingar. De har funnit en mycket god ordning av handlingar 
                och verifikationer. Han framförde ett stort tack till kassör Ulf Lindberg för sin 
                stora noggrannhet. 
                De tillstyrkte med stöd av ovanstående: 
                # att resultaträkningen och balansrapporten fastställs, 
                # att resultatet disponeras enligt förslaget i Verksamhetsberättelsen samt 
                # att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. 
 
§ 9          ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN. 
               Mötet beslutade enhälligt enligt revisorernas förslag, att bevilja styrelsen ansvars- 
               frihet för 2019. 
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§ 10         MEDLEMSAVGIFTEN FÖR 2021. 
                Mötet beslutade enligt styrelsens förslag om oförändrad medlemsavgift, (80:-), för  
                2021. 
         
                Innan kaffepausen delades ett antal listor ut över olika aktiviteter och resor, för möj- 
                lighet till anmälan. 
 
                                                          KAFFEPAUS 
 
                Mixljud underhöll med tre (3) visor på sitt vanligt trevliga sätt. 
 
§ 11         VALÄRENDEN. 
                I enlighet med valberedningens nomineringslista, förrättades följande val (Bil.5): 
 
                STYRELSEN 
                 Till kassör valdes Ulf Lindberg, omval 2 år 
                 Till ordinarie ledamöter valdes: 
                 Berit Gravsjö Ericsson, omval 2 år. 
                 Eva Arvidsson, omval 2 år. 
                 Eva Tverin, omval 2 år. 
                 Åke Wenström, omval 2 år. 
                 Carl-Eric Alnavik, fyllnadsval 1 år. 
 
                 ÖVRIGA UPPDRAG  
                 Till revisor, Lennart Andersson, omval 2 år. 
                 Till ersättare, Roland Ahlgren och Aulis Heinonen, omval 1år. 
                  Kontaktombud, Kerstin Wennberg, omval 2 år. 
                  Försäkringsansvarig, fortsatt vara vakant. 
                  Konsumentansvarig, Per Ericsson och Berit Gravsjö Ericsson, omval 2 år. 
 
                  KOMMITTÉER 
 
                  Kaffekommitté 
                  Berit Ek, nyval 1 år som sammankallande. 
                  Bo Aringskog, omval 2 år. 
                  Jane Aringskog, nyval 2 år. 
                  Bernt Andersson. Omval 1 år. 
 
                  Festkommitté 
                  Berit Gravsjö Ericsson, omval 2 år. 
                  Åke Wenström, omval 2 år. 
                  Lennart Andersson, omval 2 år. 
 
                  VALBEREDNINGEN 
                  Britt-Marie Lindström avgår. 
                  Per Ericsson sammankallande (nyval), Agneta Persson 1 år, Berit Sjulander 1 år. 
         
                  Som information fördelar styrelsen följande funktioner inom sig: 
                 Vice ordförande, Medlemsansvarig, Reseorganisatör. 
                 Styrelsen tillsätter och fördelar funktioner inom följande grupper: 
                 Programgrupp, Lotterigrupp, Hemsideansvarig, Teaterombud och Friskvårdsgrupp. 
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§ 12         MOTIONER/PROPOSITIONER.                    
                Inga motioner har inkommit. 
                Styrelsens proposition: Att jubilarer ej skall behöva betala vid firandet. 
                Beslut togs om att jubilarer som uppvaktas vid Trivselträffarna, ej skall betala 
                vid firandet. Nytt beslut för 2020. 
                Gunilla Hellund framförde en önskan om att inte förlägga årsmötet till vecka 8. 
                (Sportlov). Kommer att beaktas! 
 
                Årsmötesordförande Aulis Heinonen avslutade sin del att leda mötet, med att tacka 
                för förtroendet, och överlämnade ”klubban” till ord. ordförande Ingegerd. Aulis av- 
                tackades med en ”Buteljerad blomma”och varma applåder. 
                Ingegerd informerade styrelsen om att det Konstituerande mötet sker 2/3 kl. 09.00. 
 
§ 13         NYA MEDLEMMAR/UPPVAKTNINGAR. 

a)       En (1) ny medlem: Björn Stenberg=217 medlemmar. 
b)       Uppvaktningar: 

      Jane Aringskog, 75 år, 26/2. 
      Maj Pettersson, 90 år, 24/2, ej närvarande. 

 
§ 14         AVTACKNINGAR. 

a) Förtjänsttecken: 
Eva Tverin, ledamot av styrelsen, kontaktombud m.m. 
Kjell Tverin, kaffekommitté, festkommitté m.m. 
De var inte närvarande, kommer att hedras vid nästa Trivselträff. 
Marianne Lindberg, kaffekommitté, festkommitté. 

 
b) Avgående från förtroendeuppdrag: 

Kerstin Wennberg, kaffekommittén, blomma. 
Lars Nordström, ledamot i styrelsen, hemsideansvarig, verksam i sju (7) år!. 
Avtackades med en gåva (presenkort Uppsala Handelsförening) och blommor. 
Ulla-Britt Andersson, skrivtolkbeställare. Varit beställare sedan 2013! 
Avtackades med en gåva (presentkort Uppsala Handelsförening) och blommor. 
Ett kortare bildspel visades om skrivtolkarna och Ulla-Britt. 
Ingegerd tackade samtliga för deras stora engagemang. 
 

§ 15          NÄSTA TRÄFF/AKTIVITETER. 
              # 29 februari, PUB med V75. (lista runt). 
              # 11 mars, Mannekänguppvisning klockan 11.00 
              # Samorganisationens aktivitetsrresa, 12-13/3. (lista runt). 
              # 19/3, Trivselkväll, Håkan ”Hans” Jansson underhåller. (lista runt). 
              # 26/3, Trivselträff, Staffan Klingspor, Ung företagsamhet – skohorn. 
              # Åke påminde om den populära ”Gå-fotbollen”. 
 
§ 16           DRAGNING LOTTERIRINGEN. 
 
§ 17           AVSLUTNING. 
                  Ordförande Ingegerd tackade skrivtolkarna för deras engagemang under 2019. 
                   
                  Berit Gravsjö Ericsson manade oss att utbringa ett fyrfaldigt leve för Ingegerd, 
                  som efter endel om och men och funderingar fortsätter som föreningens ord- 
                  förande. 
                  Ingegerd avslutade årsmötet med att tacka kören med Agneta, kaffekommittén och  
                  Åke, spelmannen. 
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Justeras: 
 
 
 
 
 
  
  __________________________               __________________________________ 
  Ordf. §§ 6-12, Aulis Heinonen                 Ordf.§§ 1-5, §§ 13-17 Ingegerd Wåhlin  
 
 
 
 
  
 
     
    _________________________                 ____________________________ 
    Arne Berg, just.                                        Ulf Hansson, just   
                 
 
 
 
 
 
 
 
    __________________________ 
    Ianeric Boström, sekr.    
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 

     
 
 

    


