
Årsmötesprotokoll för Föreningen aktiva seniorer i Linköping, dem 11 mars 2021 på Fontänen, Västra 
vägen 32 i Linköping. 

Mötet är fysiskt och digitalt via Zoom. 

§ 1 Mötets öppnade

Ordförande Rigmor Sörensson Hernborg, hälsar välkommen till vårt årsmöte som för 
första gången är både digitalt och fysiskt.

§ 2 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.

Till mötesordförande väljs Rigmor Sörensson Hernborg och till sekreterare väljs Cajsa 
Arenius. Under § 11 väljs Björn Staberg.

§ 3 Val av protokolljusterare, tillika rösträknare.

Till protokolljusterare, tillika rösträknare väljs Agneta Staberg och Bengt Strömqvist.

§ 4 Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställs till 21 deltagare via Zoom och 8 deltagare fysiskt närvarande på 
Fontänen.

§ 5 Anmälan övriga frågor.

Ungdomskulturstipendiet 2021 anmäls.

§ 6 Årsmötets behöriga utlysande 

Information om årsmötesdag har funnits i FAS bladet hösten 2020 och i FAS bladet 
våren 2021, dessutom har SMS skickats till varje medlem 3 veckor innan mötet. På 
hemsidan har funnits information om mötesdatum.

§ 7 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes av mötet.

§ 8 Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning. 
Föredragen verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning godkändes av mötet 
och lades till handlingarna. Föreningen arbetar framåt och har en god ekonomi till 
detta.



§ 9 Föredragning av revisionsberättelsen

Revisionsberättelsen upplästes, inga anmärkningar angavs. Mötet beslutar godkänna 
revisionsberättelsen och lägga den till handlingarna. 

§ 10 Fastställande av balans och resultaträkning

Balans och resultaträkning fastställdes av mötet. 

§ 11 Fråga om beviljad ansvarsfrihet för styrelsen. 

Björn Staberg ersätter mötesordföranden och begär ansvarsfrihet för sittande styrelse.

Mötet beviljar ansvarsfrihet för styrelsen. 

§ 12 Fastställande av medlemsavgift för kommande år.

Förslag finns om att behålla medlemsavgiften 100 kr för nästkommande år.

Mötet beslutar behålla medlemsavgiften 100 kr för nästkommande år.

§ 13 Motioner från medlemmar

Inga motioner har inkommit till styrelsen.

§ 14 Beslut om antal styrelseledamöter

Mötet är eniga om att behålla 9 personer i styrelsen. 

§ 15 Val 

Mötet beslutar att säga ja till valberedningens förslag:

Cajsa Arenius, ordförande 1 år

Gunilla Broberg, kassör vald till 2022

Ledamöter: Sara Meerits, Jörgen Ralphsson, Gunilla Axelsson, Rigmor Sörensson 
Hernborg, valda på 2 år

Agneta Lindström, Sten Andersson, AnnMarie Nordin valda till 2022

§ 16 Val av revisorer jämte suppleant

Revisorer: Claes Lundqvist och Stig Rylenius 

Suppleant: Bo Hanberger

Samtliga valda på 1 år



§ 17 Val av valberedning 

Lilian Ralphsson, Kersti Svalberg och Margareta Hagvall valdes för nästa år. 

§ 18 Övriga frågor 

Ungdomskulturstipendiet 2021 utgår och kan komma att ersättas av 2 stipendier när vi 
åter kan lyssna oss till musiktalanger. 

Gunnar avtackar ordföranden för väl genomfört uppdrag under åren. Hennes profil 
som ordförande har varit en mycket positiv framtoning och beslutsamhet. 

Kassören överlämnar blommor och instämmer i Gunnars omdömen. 

§ 19 Fastställande av tid och plats där protokollet finns tillgängligt.

Årsmötesprotokollet kommer att anslås på expeditionen, finnas på hemsidan inom 2 
veckor.

§ 20 Avslutning

Ordförande Rigmor Sörensson Hernborg tackar för visat intresse och bjuder in till en 
kaffe med semla på Fontänen, vi andra får fika hemma. Ett lyckat årsmöte både på 
plats och digitalt.

Justerat  

Agneta Staberg Bengt Strömqvist 

Ordförande Sekreterare 

Rigmor Sörensson Hernborg Cajsa Arenius  




