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Protokoll fört vid Föreningsstämma i Föreningen Aktiva Seniorer, Enköping 

Datum 27 februari 2020 
 

Tid                  kl. 14.00 

  

Plats Kryddgårdens A-sal 
 

Närvarande  151  medlemmar enligt röstlängd som biläggs protokollet 
 

1. Mötets öppnande Föreningens ordförande Åke Sundby öppnade mötet och                                    

 hälsade alla varmt välkomna till årets föreningsstämma. 

 

2. Val av mötesordförande         Valberedningens förslag på Jan E Nyberg som          

         mötesordförande godkändes enhälligt av mötesdeltagarna. 

  

3. Val av sekreterare      Till sekreterare för mötet valdes Kerstin Lindgren. 

 

4. Val av två protokoll-                      Till att jämte mötesordförande justera dagens protokoll och att vara  

    justerare tillika rösträknare          rösträknare valdes Margaretha Meyerson och Gunilla Gabrielsson      

    

5. Fastställande av röstlängd             Mötesdeltagarlistan med medlemmar utgör röstlängden, vilken  

                                                            bifogas protokollet. 
 

6. Anmälan av övriga frågor              Inga frågor att uppta till behandling har inkommit. 

7. Föreningsstämmans      Kallelse till föreningsstämma har skett via programblad till    

    behöriga utlysande     medlemmarna i början av januari, annonsering i EP samt på    

                                                            föreningens hemsida. 

 

8. Fastställande av                               Mötet godkände den i förväg på hemsidan publicerade       

    föredragningslista föredragningslistan. 

 

9. Föreningsstyrelsens verksam-    Verksamhetsberättelsen presenterades i valda delar i muntlig form av    

   hetsberättelse inkl. ekonomisk   ordförande Åke S. Han berättade bl.a. att föreningen under året haft 782  

   redovisning för år 2019      olika träffar med ca 10.000 deltagare sammanlagt. Verksamhetsberättelsen 

      godkändes därefter av medlemmarna och lades till handlingarna. Därefter 

      presenterade Hans H. den ekonomiska redovisningen. Ekonomin är fortsatt 

      god med ett överskott på drygt 20 000 kr vid årsskiftet. Medlemsantalet 

      fortsätter att stiga och är nu över 1100 med fler på ingående. 

         

10. Revisionsberättelse   Revisionsberättelsen föredrogs av Sven-Erik Meyersson och godkändes.  

11. Fastställande av resultat-   Resultat- och balansräkning presenterades på storbild och fastställdes. 

      och balansräkning     

12. Resultatdisposition Årsmötet beslutade att behållningen vid årets slut på 23656:99 kr överförs 

           till löpande räkning för 2020 års verksamhet. 

13. Fråga om ansvarsfrihet för           Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 

      styrelsen 
 

14. Verksamhetsåret 2020 

    a) budget      Styrelsens budget för 2020  liksom verksamhetsplan för 2020 

    b) verksamhetsplan       presenterades och godkändes av medlemmarna. 

    c) medlemsavgift  2021                    Styrelsen föreslog oförändrad medlemsavgift på 100 kr, vilket  

 godkändes av medlemmarna. 
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