
Föreningen Aktiva Seniorer Luleå 

 

Föreningsstämma 2019 

Tid: Måndagen den 11 februari 2019 kl 13.00 

Plats: IOGT-lokalen, Köpmantorget 

§ 1 Årsmötets öppnande 

Dennis Kvist öppnar föreningsstämman. 

§ 2 Val av årsmötesordförande 

Börje Ekström väljs till ordförande. 

§ 3 Val av årsmötessekreterare 

Gudmund Andersson väljs till sekreterare. 

§ 4 Val av två justerare tillika rösträknare 

Rolf Olsson och Anna Fredriksson väljs till justerare 

§ 5 Fastställande av röstlängd 

112 röstberättigade medlemmar enligt närvarolista fastställs som röstlängd. 

§ 6 Anmälan av övriga frågor som årsmötet kan ta upp till behandling 

Inga övriga frågor har anmälts. 

§ 7 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställs. 

§ 8 Fråga om årsmötets behöriga utlysande 

Samtliga medlemmar har fått skriftlig kallelse cirka 2019-01-09. 
Stämman beslutar att årsmötet är behörigt utlyst.  

§ 9 Styrelsens verksamhetsberättelse inkl ekonomisk redovisning 

Verksamhetsberättelsen och ekonomisk redovisning föredras av styrelsen och läggs med 
godkännande till handlingarna.  

§ 10 Revisorernas berättelse 

Revisorernas berättelse föredras av revisorn Kerstin Mongs med förslag om att resultat- och 
balansräkning fastställs samt att ansvarsfrihet beviljas styrelsen. 

§ 11 Fastställande av resultat- och balansräkning 

Resultat- och balansräkning fastställs. 

§ 12 Disposition av överskott eller täckande av underskott 

Årets resultat balanseras i ny räkning enligt styrelsens förslag. 

§ 13 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Styrelsen beviljas ansvarsfrihet. 
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§ 14 Förslag från styrelsen 

Inga framställningar eller förslag har inkommit från styrelsen. 

§ 15 Styrelsens verksamhetsplan och budget för 2019 framläggs för kännedom 

Styrelsens informerar om verksamhetsinriktning för år 2019.  

§ 16 Behandling av inkomna motioner  

Inga motioner har inkommit. 

§ 17 Fastställande av medlemsavgift för 2020 

Stämman beslutar att medlemsavgiften för 2020 är oförändrad 125 kr/år. 

§ 18 Val av ordförande i styrelsen. 

Dennis Kvist, omval 1 år. 

§ 19 Val av vice ordförande i styrelsen 

Utses av styrelsen 

§ 20 Val av minst tre (3) ledamöter till styrelsen 

Till styrelseledamöter på 2 år väljs Ylwa Olsson, Kjell Selin och Monica Sahlin, samtliga omval. 
 
§ 21 Val av revisorer jämte personlig suppleant 

Till Revisor väljs Kerstin Mongs och Maj-Britt Jonsson på 1 år.  

§ 22 Val av valberedning 

Moses Matson och Margareta Pohjanen omval samt Bertil Paavola, nyval, samtliga på 1 år. 

§ 23 Val av ombud till Aktiva Seniorers förbundsstämma 

Delegeras till styrelsen. 

§ 24 Övriga frågor som årsmötet beslutat uppta till behandling 

Inga frågor tas upp till behandling. 

§ 25 Årsmötets avslutande 

Mötet avslutas kl 13:26 med ett tack till alla närvarande. 

Vid protokollet 

 

Gudmund Andersson 

Justeras 

 

 

Börje Ekström Rolf Olsson Anna Fredriksson 

(Samtliga justerare har godkänt protokollet via mejl) 
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