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2023-03-16 - ÖSU146  
 

Kallelse och föredragningslista till årsmötet 2023  

Verksamhetsåret 2022 

 

Tid och plats 
Torsdagen den 16 mars 2023 klockan l6.00, Bruksgården, Domsjö. 

 

 

 

 

 

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

2. Kallelse: Hemsidan: www.seniorovik.se, e-post till medlemmarna. 

3. Föredragningslistan. 

4. Val av justerare att tillsammans med mötesordföranden justera dagens protokoll. 

5. Verksamhetsberättelse 2022. Utskickad med kallelsen. 

6. Ekonomisk redovisning för verksamhetsåret 2022. 

7. Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2022. 

8. Ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2022. 

9. Fastställande av antal styrelseledamöter. Styrelsen föreslår åtta ledamöter. 

10. Val av ordförande för ett år, 2023.  

11. Val fyra ledamöter för två år, 2023 - 2024. 

12. Val av två revisorer för ett år, 2023. 

13. Val av två personer till valberedningen för ett år, 2023, varav en sammankallande. 

14. Medlemsavgift för 2024. Styrelsens förslag: Oförändrad medlemsavgift 100 

kronor. 

15. Avgift för föreläsning. Styrelsens förslag: Oförändrad avgift 50 kronor. 

16. Arvoden för funktionärer. Styrelsens förslag: Inga arvoden. 

17. Övriga frågor. 

 

Välkommen! 

Styrelsen för Örnsköldsviks Senioruniversitet, ÖSU. 

 

Anmälan till måltid och underhållning 

Efter årsmötet inbjudes till en lättare måltid och underhållning i Bruxkällaren , kostnad 

100 kronor, anmälan och betalning vill vi ha senast den 12 mars 2023. 

Anmälan till Knut Meidell, 070-546 77 54. 
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Bilaga  

 

 

 

Verksamhetsberättelse - Verksamhetsåret 2022  

Syfte och organisation  
Organisationens syfte (§ 2 i stadgarna) och verksamhetsidé har uppfyllts väl.  

 

Årsmöte  
Enligt våra stadgar, § 6 skall årsmöte hållas före mars månads utgång. Årsmötet 

gällande verksamhetsåret 2022 hölls torsdagen 17 mars 2022 på Brux Konferens och 44 

medlemmar deltog. Mötesordförande var Lars-Erik Morin.  

  

Efter årsmötet bjöd styrelsen in till samkväm i Blueskällaren med en enkel, god måltid 

bestående av soppa och bröd, kaffe och kaka. Därefter fick deltagarna uppleva en 

underhållning av Andreas Nilsson som sjöng till eget gitarrackompanjemang ”ur djupet 

av Dan Anderssons hjärta”.  

 

Coronaviruspandemi – Covid 19  
Coronavirusutbrottet 2020–2021 i Sverige är en del av den pågående pandemin av 

sjukdomen covid-19, en sjukdom som orsakas av viruset SARS-CoV-2.  

  

3 februari 2022: De flesta åtgärder mot covid-19 upphör den 9 februari  

FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN: PUBLICERAT 03 FEBRUARI 2022  

Den höga vaccinationstäckningen i kombination med att omikronvarianten ger färre 

fall av allvarlig sjukdom jämfört med andra varianter har minskat belastningen på 

samhället. Även om pandemin inte är över är det därför möjligt att avveckla de flesta 

åtgärder mot covid-19 onsdagen den 9 februari. Folkhälsomyndigheten hemställer till 

regeringen om att covid-19 ska upphöra att vara en allmän- och samhällsfarlig 

sjukdom.  

1 april 2022: Den tillfälliga lagen som klassat Covid 19 som en allmänfarlig sjukdom 

upphävs.  

Styrelse 
Vid årsmötet den 17 mars 2022 vid Bruksgården i Domsjö fick styrelsen följande 

utseende:  
Knut Meidell  ordförande, programråd  2022  

Elsy Sjöberg  ledamot, kassör  vald till 2023  

Ing-Marie Nilsson  ledamot, sekreterare  vald till 2023  

Margita Åberg  ledamot, sk. programråd  vald till 2023  

Agneta Grundberg  ledamot, programråd  vald till 2024  

Erik Hägglund  ledamot, programråd  vald till 2023  

Karin Nordin  ledamot, programråd  2023  

Peter Blomqvist  ledamot, programråd  vald till 2024  

  

Programråd 
Programrådet består av Knut Meidell, Agneta Grundberg, Erik Hägglund, Karin Nordin, 

Peter Blomqvist och Margita Åberg (sammankallande). Programrådet har sammanträtt 

regelbundet under verksamhetsåret.  
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Valberedning 
Ginger Wedin och Barbro Eklöf har fungerat som valberedare med Ginger Wedin som 

sammankallande.  

 

Revisorer 

Leif Dahlberg och Hans Olofsson har fungerat som revisorer. 

 

Verksamhet  
Styrelsen har sammanträtt regelbundet för att planera och styra verksamheten. 

Detsamma gäller även programgruppen.  

 

E-postadresser 
Under året har e-postadressen kontakt4@seniorovik.se har upphört och i stället har en 

gmail-adress skapats: seniorovik@gmail.com närmast för medlemsärenden. Föreningen 

har även en e-postadress för ekonomiska frågor och fakturor ekonomi4@seniorovik.se.   

 

Grupp-SMS 
Föreningen har gjort SMS-utskick via företaget Cellsynt AB. SMS-utskicket innebär att 

man kan skicka ett meddelande till alla medlemmar med mobiltelefon. Meddelandet kan 

innehålla högst 160 tecken inklusive blanksteg och kostar då 0,50 kronor per medlem 

och utskick.  

 

SMS-utskick används vid behov av att sända ut brådskande information, till exempel 

inställd föreläsning eller liknande.  

 

Medlemsutveckling  
Antalet medlemmar var 372 den 31 december 2022.  

 

Medlemsavgift - Föreläsningsavgift  
Medlemsavgiften, 100 kr och föreläsningsavgiften 50 kr har varit oförändrade enligt 

årsmötesbeslut.  

 

Föreläsningar 2022 
Föreningen har hyrt föreläsningslokal av Pingstkyrkan. Föreläsningsserier har förlagts 

till Örnsköldsviks kommuns fullmäktigesal.  

 

Föreläsare  Ämne  Åhörare  

Martin Hårdstedt  Krig och storpolitik under 300 år – Dramatiska händelser i 

Norrland.  

123  

Torbjörn Tännsjö  Demokrati – i dag hotad? Hur kan vi förstå vad det innebär och 

vilka farhågorna är?  

96  

Po Tidholm  Gröna Vågor.  224  

Hans Kautsky  Den sprudlande Östersjön.  112  

Resa  Teater- och konstresa till Stockholm 6-9 maj 2022    

Åsa Bergenheim  Den liderliga häxan – Häxhammaren och de svenska 

häxprocesserna.  

128  

Resa   I samband med Åsa Bergenheims föreläsning anordnades en 

resa bland annat till häxmuseet och Torsåkers kyrka.  

49  

Tomas Lundmark  Hur ska skogen räcka till när befolkningen och välståndet ökar?  135  
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Föreläsare  Ämne  Åhörare  

Maj-Lis Hellenius  Livsstil och hälsa för andra halvan av livet.  269  

Niklas Arnberg  Det är något virus…  229  

Informationsserie  High Coast Innovation Park  

Vad händer i industriområdet Domsjö-Alfredshem Hörnett?  

92  

 

Ekonomi 
Föreningens ekonomi har fortsatt varit tillfredsställande. Föreningens ansökan om ett  

”föreningsbidrag enligt norm” från Örnsköldsviks kommun beviljades. 

  

Övrig information 
Sollefteå senioruniversitet firade 10-årjubileum, och representanter från ÖSU deltog i 

firandet och gav en gåva till ”Läkare utan gränser”. 

  

Underskrifter 
Örnsköldsvik mars 2023  

 

Knut Meidell , Elsy Sjöberg, Karin Nordin, Ing-Marie Nilsson , Margita Åberg ,Erik 

Hägglund, Agneta Grundberg. Peter Blomqvist. 

 

 

 

 


