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Protokoll fört vid Föreningsstämma i Föreningen Aktiva Seniorer, Enköping 
 

Datum 6 augusti 2021 
 

Tid                  kl. 14.00 

  

Plats Medborgarskolan  
 

Deltagande Medlemmar enligt röstlängd som biläggs protokollet 
 

1. Mötets öppnande Föreningens ordförande Åke Sundby öppnade mötet och                                    

hälsade välkomna till årets föreningsstämma, som av pandemiskäl i flera 

avseenden skiljer sig från tidigare stämmor. Stämman ska enligt stadgarna 

genomföras varje år senast 15 mars. I vanliga fall förläggs den till 

månadsmötet i februari. Några månadsmöten har inte kunnat genomföras i 

år. Därför har styrelsen beslutat skjuta på stämman tills möjlighet gavs att 

genomföra en stämma med närvaro av föreningsmedlemmarna. Då denna 

möjlighet inte givits genomförs nu stämman med röstning medelst formulär 

utan fysisk närvaro av medlemmarna. Kallelsen meddelades per mejl, sms 

och på hemsidan den 29 juni och med annons i EP den 2 juli. 

Årsmöteshandlingarna med förslag till beslut skickades ut per mejl den 3 

juli med möjlighet att senast 29 juli anmäla sig till stämman och komma 

med alternativa förslag till beslut. 63 medlemmar anmälde sitt deltagande. 

Inga alternativa beslutsförslag inlämnades. Röstningsformulär skickades ut 

den 30 juli till de som anmält deltagande med 5 augusti som sista dag för 

röstning. 61 medlemmar avgav röster. 

 

 Röstningsresultatet redovisades. I samtliga fall bifölls givna förslag till 

beslut med stor majoritet. 

 

2. Val av mötesordförande         Valberedningens förslag på Jan Nyberg som          

         mötesordförande godkändes.  

  

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 Lars Wallander och Sven-Erik Meyerson. 

    

5. Fastställande av röstlängd             Röstlängden utgörs av de medlemmar som anmält sig till stämman. En 

förteckning bifogas stämmoprotokollet. 
 

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

7. Föreningsstämmans    Föreningsstämman har med hänvisning till ordförandens inledning utlysts 

    behöriga utlysande  enligt stadgarna, vilket bekräftades av medlemmarna. 

   

8. Fastställande av                             Mötet godkände den i årsmöteshandlingarna publicerade       

    föredragningslista föredragningslistan. 

 

9. Föreningsstyrelsens verksam-  Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.          

hetsberättelse inkl. ekonomisk      

   redovisning i resultat - och            

   balansräkning 2020   
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10. Revisionsberättelse Revisionsberättelsen redovisas i ett separat dokument undertecknat av  

 Sven- Erik Meyersson och Hans Skogevall.  

 
11. Fastställande av resultat-   Resultat- och balansräkning för 2020 godkändes och fastställdes. 

      och balansräkning     

12. Resultatdisposition Årsmötet beslutade att behållningen vid årets slut på 103099 kr överförs 

           till löpande räkning för 2022 års verksamhet.  

13. Fråga om ansvarsfrihet för           Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 

      styrelsen 
 

14. Verksamhetsåret 2021 Utbudet av aktiviteter presenteras normalt för medlemmarna dels i form av 

  ett programblad; ett för våren och ett för hösten och dels på föreningens 

  hemsida. Som en konsekvens av pandemin är antalet aktiviteter starkt 

  begränsat under våren och inget programblad ges därför ut. Vi planerar för 

  fullt program under hösten och återkommer då med det sedvanliga          

  programbladet  

 a) budget Styrelsens budget för 2021  liksom verksamhetsplan för 2021 

 b) verksamhetsplan   godkändes. 

     c) medlemsavgift  2022                   Styrelsen föreslag på oförändrad medlemsavgift på 100 kr godkändes av 

       medlemmarna.                        
 

15. Motioner från enskilda  Inga motioner eller förslag hade inkommit. 

 föreningsmedlemmar och  

 förslag från styrelsen  

16. Beslut om antalet  Antalet styrelseledamöter beslutades bli oförändrat 9 medlemmar.  

 styrelseledamöter 

17. Val av föreningsordförande Till föreningsordförande på ett år omvaldes Åke Sundby. 

18. Val av styrelseledamöter  Följande styrelseledamöter omvaldes på två år: 

 Kerstin Lindgren, Jan Clasenius , Svante Moberg samt Göran Wesström 

 

19. Val av revisorer på ett år Nyval av Lars Wallander (sammankallande) och  

 omval av Sven-Erik Meyerson 

   

20. Val av valberedning på ett år Nyval av Ulla Pettersson (sammankallande) och  

  omval av Kristina Lindblad 

21. Frågor som stämman beslutat Det fanns inga aktuella frågor som stämman beslutat ta upp till behandling. 

 ta upp till behandling 

 

22. Fastställande av tid och plats  Protokollet från årsstämman kommer att publiceras på föreningens 

 där protokollet hålls tillgängligt hemsida senast måndagen den 9 augusti. Det kommer även att hållas 

  tillgängligt i pappersform på Medborgarskolan, Kungsgatan 13, den 

  16 augusti kl 13-14. Föranmälan krävs på tfn 070-2794745 för att 

  erhålla portkod. 

 

23. Föreningsstämman avslutas Ordföranden tackade för förtroendet att återväljas för ytterligare ett år och 

såg fram emot det fortsatta arbetet. 

 

   Stämmoordföranden Jan Nyberg avslutade därmed mötet. 

  

 



AKTIVA          SENIORER                                                                   

__________________________________ Enköping _____________________ 
 

 

Enköping den 6 augusti  2021 

 

 

 

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

Kerstin Lindgren sekr.  Jan Nyberg mötesordförande 

 

 

 

 

Justeras av  : .............................................................        ................................................................ 

 Lars Wallander      Sven-Erik Meyerson  

   


