
 

 

Protokoll fört vid årsmöte i If Pensionärsförening Väst den 4 mars 2020. 
Mötet ägde rum i Ifs lokaler på Flöjelbergsgatan 4 i Mölndal.  

  

 

 

1.   Ulla-Britt Lundqvist förklarade mötet öppnat. 

  

2.  Antal närvarande vid mötet var 27. 

 

3. Ulla-Britt Lundqvist valdes till ordförande för mötet. 

 Agnetha Svedberg valdes till sekreterare för mötet. 

 

4. Eva Lundahl och Sten-Göran Lindblad valdes till justeringsmän samt rösträknare. 

 

5. Frågan om mötet varit behörigt utlyst besvarades med ett ja. 

 

6.  Dagordningen för årsmötet fastställdes enligt förslag. 

 

7.  Agnetha Svedberg redogjorde för styrelsens verksamhetsberättelse och Desirée Parkvik för 

 förvaltningsberättelsen för det gångna verksamhetsåret. 

 

8. Revisorernas berättelse för verksamhetsåret lästes upp av revisor Robert Eriksson. 

 

9. På rekommendation i revisionsberättelsen beslöt årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet 

 för det gångna verksamhetsåret. 

  

10. Inga motioner hade inkommit till årsmötet. 

   

11. Ulla-Britt redogjorde för verksamhetsplan och Desirée Parkvik för budget för kommande 

 verksamhetsår. 

 

12. Ingen i valberedningen var närvarande. Ulrika Horal (sammankallande) har dock varit i kontakt 

 med samtliga styrelsemedlemmar som meddelat att de kvarstår även kommande period. 

 Därefter gjorde  mötet följande val:                                                                

  

 Ordförande:  Ulla-Britt-Lundqvist, vald t o m 2020 

 Vice ordförande: Sten-Göran Lindbladh, omvald t o m 2021 

 Kassör: Desirée Parkvik, omvald t o m 2021. 

 Övriga ledamöter: 

       Inger Pettersson, omvald t o m 2021 

 Vivan Schiller, vald t o m 2020 

 Pia Rönnqvist, vald t o m 2020 

 Eva Lindahl Drejenstam, vald t o m 2020 

 Agnetha Svedberg, omvald t o m 2021 

   

 

13. Till valberedning valdes: 

 Ulrika Horal, sammankallande 

 Ulf Een 

 Kjell-Åke Ek 



  

14. Till revisorer valdes: 

 Robert Eriksson, sammankallande 

 Christer Heideberg 

 Ulrika Horal, suppleant 

 

15. Under övriga frågor diskuterades följade förslag på kommande aktiviteter: 

 Besök på Ryttmästarbostället, Skövde. 

 Besök på Oscar II:s fort. 

 Besök på mikrobryggeri. 

 Besök på polisstation i Slottsskogen. 

 Dagsutflykt med Rolfs Buss. 

 Någon aktivitet tillsammans med Skandias pensionärsförening. 

 

16. Ulla-Britt Lundqvist tackade alla närvarande och avslutade mötet. 

 

 

 

 

 

…………………………                   ………………………              ………………………... 

Sekreterare    Justerare                                    Justerare 

Agnetha Svedberg                         Eva Lundahl                            Sten-Göran Lindblad 

 


