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 Årsmöte 2022-03-28 
 

1. Årsmötet öppnades av ordföranden Göran Eriksson och han hälsade alla 
välkomna. 

2. Till ordförande att leda dagens årsmöte valdes Göran Eriksson och till 
sekreterare valdes Laila Thunstedt. 

3. Till justerare tillika rösträknare valdes och Eva Johansson Thunstedt och Eva 
Önneby. 

4. Förteckning över anmälda medlemmar, 60 (f g år 22), godkändes som 
röstlängd för årsmötet, bilaga 1. 

5. Inga övriga frågor har inkommit till årsmötet för behandling. 

6. Kallelse till årsmötet har skickats 2022-02-27 via E-post samt brev och 
annonserades på föreningens hemsida. Årsmötet beslöt att mötet är kallat 
enligt stadgarna.  

7. Årsmötet fastställde dagordningen. 

8. Verksamhetsberättelse inklusive ekonomisk redovisning för räkenskapsåret 
2021 föredrogs, bilaga 2. 

9. Revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2021 föredrogs. Revisorn tillstyrker 
att årsmötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen och att 
styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret, 
bilaga 3. 

10. Årsmötet fastställde resultat- och balansräkningarna, bilaga 4. 

11. Årsmötet beslöt att resultatet balanseras i ny räkning. 

12. Årsmötet beslöt bevilja styrelsen ansvarsfrihet  

13. Verksamhetsplan och budget för innevarande kalenderår godkändes av 
årsmötet samt fastställande av medlemsavgift 100 kr för år 2023. 

14. Inga motioner från enskilda medlemmar har inkommit till årsmötet. 

15. Mandatperiodens längd för styrelsens ledamöter är två år och för suppleanter 
ett år, därefter sker omval. Vid valet skall successivt tillsättande beaktas. 
Styrelsen föreslår oförändrat antal, ordförande och sex ledamöter och två 
suppleanter.  
 

16. Göran Eriksson omvaldes till ordförande på ett år.  
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Ledamöter: 
Lise-Lotte Boberg, omval 2022 – 2024 
Tore Jansson, nyval, 2022 – 2024 
Klaus Nylund, nyval, 2022 – 2024 
Catharina Hjortzberg-Nordlund, omval, 2022 - 2024 
 
Laila Thunstedt och Solveig Isaksson har ett år kvar på mandatperioden i 
styrelsen 
 
Suppleanter:  
Laila Hansson, omval 2022 – 2023  
Inger Lindkvist, nyval 2022 - 2023 

17. Niklas Nygårds omvaldes till revisor. Mandatperiod ett år. 
Omval av Mats Näsberg som revisorssuppleant. Mandatperiod ett år. 

18. Till valberedningen på ett år valdes Suzanne Didring och Katja Winqvist. 

19. Till kommande Aktiva Seniorers förbundsstämma utsågs Göran Eriksson till 
ombud. 

20. Inga övriga frågor. 

21. Protokollet kommer att finnas tillgängligt på föreningsstämmans hemsida 
https://falun.aktivaseniorer.com senast 2022-04-28. 

22. Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet med att inbjuda till 
kaffe och ”semla”. 
 
Vid protokollet 
 
 
Laila Thunstedt 
 
Justeras 
 
 
Göran Eriksson 
 
 
 
Eva Johansson-Thunstedt   Eva Önneby 
 
Ordförande avtackade styrelseledamöterna Suzanne Didring och Ann-Marie 
Eld samt Katja Winqvist, servicegruppen. 
 
Efter mötet berättade Anna Frydenberg och visade bilder om Kibbutzen som 
fanns i Hälsinggården, Falun under åren 1939–1946.  
 


