
 2016-03-09 1 (4) 

 Protokoll årsmöte 
 

Ing-Marie Nilsson  
  

Örnsköldsviks SeniorUniversitet Hemsida: www.seniorovik.se  

Ordförande: Karin Nordin, 070-251 61 20, karin.m.b.nordin@telia.com 

Kassör: Eva Mörtberg, 0705-114 232, evamortberg@telia.com 

Org. nr:  802489-6212 

Bankgironr:  560-1125 

Tid och plats 
Onsdagen den 9 mars 2016, kl 18.00, Café UH, Lasarettsgatan, Örnsköldsvik. 

 

Närvarande 
Vid årsmötet deltog totalt 17 personer. 

 

Ordförande Karin Nordin hälsade välkommen och överlämnade ordet till 

Gösta Gustafsson, ordförande vid årsmötet, som även denna gång hade tagit med en 

egen ordförandeklubba. Han noterade att han aldrig tidigare fått handlingar i så god tid 

och i så god ordning inför ett årsmöte. 

 

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
Gösta Gustafsson valdes som ordförande och Ing-Marie Nilsson som sekreterare för 

årsmötet.  

 

2. Kallelse och dagordning 
Årsmötet har annonserats i lokaltidning och på hemsidan. Kallelse, dagordning och 

bilagor har skickats till medlemmarna via e-post och med vanlig post till de medlemmar 

som inte har e-post, två veckor i förväg. Bilaga 1. 

 

Kallelsen och dagordningen godkändes av årsmötet. 

 

3. Val av justerare 
Elly Gunnarsson valdes att tillsammans med mötesordföranden justera dagens protokoll. 

 

4. Verksamhetsberättelse 2014 
Årsmötesordföranden läste verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2015, bilaga 1.  

 

Verksamhetsberättelsen godkändes. 

 

5. Ekonomisk redogörelse 
Kassör Eva Mörtberg redovisade på ett föredömligt sätt föreningens ekonomi. 

Betydelsefulla bidrag har inkommit från Folkuniversitetet. Däremot kommer föreningen 

fortsättningsvis endast att få ett bidrag på 300 kronor/föreläsare. 

 

Den ekonomiska redogörelsen godkändes. Bilaga 2. 

 

6. Revisionsberättelse 
Revisor Leif Dahlberg läste upp revisionsberättelsen. Bilaga 3. 

 

7. Ansvarsfrihet 
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015. 

 

8. Antal styrelseledamöter inkl programråd 
Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag att antalet styrelseledamöter inklusive 

programråd ska vara nio (ordföranden inkluderad). 
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9. Val av ordförande ett år 
Karin Nordin omvaldes som ordförande för ett år, 2016. 

 

10. Val av fyra styrelseledamöter för två år 
Årsmötet valde Lars-Erik Morin, Ing-Marie Nilsson och Elly Gunnarsson, (alla omval) 

och Sten Nordström (nyval) som styrelseledamöter för två år, 2016 - 2017. 

 

11. Val av två revisorer för ett år 
Årsmötet omvalde Leif Dahlberg och Hans Olovsson som revisorer för ett år, 2016. 

 

12. Val av valberedning 
Årsmötet valde Agnetha Forsberg (sammankallande) och Gerd Wedman omvaldes som 

valberedning för 2016. 

 

13. Medlemsavgift 2017 
Styrelsen föreslog att medlemsavgiften 2017 ska vara oförändrad 100 kr. (Styrelsens 

ursprungliga förslag till årsmötet var en höjning till 150 kr, men detta förslag ändrades 

vid årsmötet). 

 

Årsmötet beslutade att medlemsavgiften för 2017 skall vara 100 kr. 

 

14. Avgift för föreläsning 
Avgiften för föreläsningen har varit 50 kr. Detta innebära att medlemmarna egentligen 

betalar mer för att vara medlem i föreningen: medlemsavgiften och 

föreläsningsavgiften. Styrelsen anser att det ska ”löna sig” att vara medlem, och 

planerar för aktiviteter där medlemmarna antingen får delta helt utan avgift eller till 

reducerad avgift eller aktivitet enbart för medlem. 

 

Under 2016 planerar styrelsen en föreläsning i november med Johanna Broman 

Åkesson som är fil. dr. i musikvetenskap och som arbetar med folkbildning och 

skapande verksamhet. Hon har doktorerat på Povel Ramel. Denna 

föreläsning/föreställning blir medlemmarna bjudna på och icke medlemmar får betala 

t.ex. 100 kr. 

 

15. Medlemskort 
Se punkt 14. Administrationen kring en aktivitet som är gratis för medlem men där icke 

medlem får betala en avgift, måste styrelsen fundera över. Ett förslag är att pricka av 

medlemmar på medlemslistorna, och ett annat förslag är att införa något slags 

medlemskort. 

 

Årsmötet beslutade att överlåta till styrelsen att besluta om medlemskort ska införas 

eller inte. 
 

16. Arvoden för funktionärer 
Årsmötet godkände styrelsens förslag att inga arvoden till funktionärer ska utgå. 
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17. Höstens program 
Ordförande Karin Nordin redogjorde för programrådets arbete, där hösten program är 

klart. Ginger Wedin redovisade höstens program, som ser ut så här: 

 

160922 Tomas Mårtensson Meteorolog: Väderprognoser. 

Klimatfrågor. 

161013 Åke Sellström docent i histologi, sv. försvarsforskare 

med kemiska vapen som specialitet. Har 

arbetat med vapeninspektion i Syrien. 

Har arbetat med Hans Blix. 

1610 Kerstin Thörn Fil. dr., idéhistoriker 

161117 Johanna Broman Åkesson Fi.l. dr. i musikvetenskap. Har doktorerat 

på Povel Ramel. 

 

18. Övriga frågor 
Den 28 september har föreningen fått tillgång till 50 biljetter till musikteatern 

”Tjärdalen” i Umeå. Biljetterna har föreningen endast till den 23 mars. Information om 

detta ska lämnas till medlemmarna via e-post före den 20 mars och vid föreläsningen 

den 10 mars 2016. Minsta antalet deltagare är 40, blir det färre än 40 måste resan ställas 

in. 

 

Följande gäller alltså: 

 Umeå 160928 (onsdag). 

 Buss, mat, Guidning av i tunneln med Sara Lidman-citaten av professor Annelie 

Bränström Öhman. Föreställning.  

 Kostnad 600 kr/person (varav biljettpriset är 230 kr). 

 Anmälan senast 20 mars. 

 Minst 40 deltagare. 

 Kostnad 600 kr/person. 

 

19. Avslutning 
Ordförande Karin Nordin tackade Gösta Gustafsson för ett utomordentligt fint skött 

årsmöte.  

 

Mötesordförande Gösta Gustafsson avslutade årsmötet och tackade den ”unga-gamla” 

styrelsen för ett utsökt styrelsearbete och önskade den nya ”unga-gamla” styrelsen lycka 

till i fortsättningen.   
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Vid protokollet: 

 

 
........................................................................................................................................................................  

Ing-Marie Nilsson 

 

Justeras: 

 

 
..............................................................................   ...................................................................................  

Gösta Gustafsson Elly Gunnarsson 

 

Årsmötesdeltagarna bjöds därefter på bjöd på kaffe och smörgås. 

 

Bilagor 
1. Kallelse, dagordning och bilagor (inklusive verksamhetsberättelse). 

2. Ekonomisk redogörelse. 

3. Revisionsberättelse. 


