Protokoll fört vid Årsmöte med Stockholms Universitets veteraner
onsdag 4 mars 2020, Högbomssalen, Geovetenskapens hus, Frescati

Närvarande
14 medlemmar närvarade enligt deltagarlista.

§ 1 Mötets öppnande
Föreningens ordförande Ellen Maal hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat

§ 2 Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst
Beslutades att årsmötet blivit stadgeenligt utlyst.

§ 3 Val av funktionärer för årsmötet
Till mötesordförande valdes Gunilla Danngård och till protokollförare Karin Lundberg.
Kerstin Gille Johnson och Angela Knochenhauer valdes till protokolljusterare och rösträknare.

§ 4 Fastställande av dagordning
Föredragningslistan fastställdes med tillägg av punkt 14b,
val av en ordinarie ledamot för ett år.

§ 5 Styrelsens årsberättelse
Anna-Lena Gemming redogjorde för verksamheten under året. Styrelsen har under året
arrangerat och erbjudit medlemmarna kulturella aktiviteter, guidade visningar och vandringar,
social samvaro och en längre vårutflykt, sammanlagt nio aktiviteter.
Konstaterades att föreningen har ett något vikande antal medlemmar för närvarande.
Rekryteringsbrev till presumtiva medlemmar har sänts till nyblivna och blivande pensionärer
enligt personalavdelningens lista.
Årsmötet godkände styrelsens årsberättelse.

§ 6 Godkännande av stadgar
Årsmötet fattade definitivt beslut om stadgarna antagna på 2019 års årsmöte.

§ 7 Redovisning av årets ekonomiska förvaltning
Föreningens kassör Ann Lorentz-Baarman gick igenom balans- och resultaträkning.
Det ekonomiska resultatet för 2019 godkändes och lades till handlingarna.

§ 8 Revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
I revisor Karl-Axel Boströms frånvaro presenterades revisionsberättelsen av
ersättaren Kerstin Gille-Johnson.
Mötet beslutade att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för år 2019.

§ 9 Medlemsavgiften för 2021
Mötet godkände fortsatt årsavgift på 200 kr för år 2021

§ 10 Val av styrelseordförande
Årsmötet beslutade om omval av Ellen Maal till styrelseordförande på ett år
§ 11 Val av ordinarie ledamöter
Enligt de nya stadgarnas § 4 väljs ordförande på ett år och övriga ordinarie ledamöter på två
år, varav årligen högst hälften av ledamöterna väljs så att mandatperioden går omlott.
Årsmötet beslutade om omval för två år av ledamöterna Maria Caldeman och
Ann Lorenz Baarman samt om ordinarie ledamot för ett år Anna-Lena Gemming.
Den ordinarie ledamoten Maria Bobeck-Karlsson med mandat t o m 2021 kvarstår.
§ 12 Val av suppleanter
Årsmötet beslutade om omval på ett år av suppleanterna:
Klas Åmark, Agneta Löfdahl, Ulla Forsberg Fröman
§ 13 Val av revisorer och revisorssuppleanter
Mötet beslutade att som revisor för ett år välja Anders Blomqvist och
omval av Kerstin Gille-Johnson som revisorssuppleant på ett år.

§ 14 Fastställande av 2020 års budget
Föreningens kassör Ann Lorentz Baarman föredrog budgeten för år 2020.
Årsmötet fastställde årets budget.

§ 15 Val av valberedning
Till ledamöter i valberedningen valde årsmötet:
Christer Lindgren sammankallande, Gunilla Danngård, Inger Sandberg.

§ 16 Övriga ärenden
Föreningens ordförande efterlyste tips på kommande aktiviteter, gärna via mail.
Meddelades också att den traditionella bouletävlingen är flyttad till 9 juni.

§ 17 Årsmötet avslutades
Mötesordföranden förklarade årsmötet för avslutat.

Efter årsmötet serverades en buffé utanför möteslokalen.
Vid protokollet:

Gunilla Danngård, ordförande

Kerstin Gille Johnson, justerare

Karin Lundberg, sekreterare

Angela Knochenhauer, justerare

