Protokoll från årsmöte i Pensionärsuniversitetet 2020-03-09

1. Ordlörande Agneta

Höckert öppnade årsmötet.

2. Årsmötet godkände dagordningen och att årsmötet blivit behörigt utlyst.
3. Årsmötet valde foljande mötesledning:
a) Ordförande Göran Ericsson

b) Sekreterare Inga-Lena Ryddn
c) Justerare, tillika rösträknare, Georg Olsson och Sonny Hansson.
4. Föredragning:
a) Verksamhetsberättelsen lästes, godkändes och lades

till handlingarna.

b) Ekonomisk berättelse. Anders Warman redogjorde for balans- och resultaträkning.
c) Revisorernas berättelse lästes upp.
5. Balans- och resultaträkning fastställdes och lades

till handlingama.

6. Årsmötet beslöt att ge styrelsen ansvarsfrihet.
7. Beslutades att överlöra redovisad törlust, enligt balansräkningen,

trll2020.

Mötesordftiranden Göran Ericsson giorde här ett avbrott i årsmötet och tackade styrelsen,
revisorerna och valberedningen med en blomma fiir väl utfiirt arbete.
8. Verksamhetsplanen för 2020 presenterades av ordföranden Agneta Höckert och godkändes.

f& 202l fastställdes till oförändrade 150 kronor.
10. Ersättningen till styrelsen. kaffe med bröd vid styrelsemöten.

9. Årsavgill

beslutades vara o1örändrad.

Antal ledamöter i styrelsen ska fortsatt varaT ordinarie.
12. Till ordförande för ett år valdes Agneta Höckert.
13. Till ledamöter för två är (2020-2021) valdes Irdne Nilsson, Anders Warman och Kent
Abrahamsson. Till suppleanter för ett är (2020) valdes Lena Tunander, Roine Engdahl och
Bodil Sjunnesson.
11.

14. Ti1l revisorer valdes Maths .Iohansson och Görlid Ravheden och

till revisorsersättare

valdes Gunnmarie Rafstedt
15.

Till valberedning omvaldes Göran Ericsson (sammankallande) och Inga-Britt Carlsson.

Ing-Britt Åkvist invaldes som ersättare.
16. Inga motioner hade inkommit till årsmötet.
17. Förslag från styrelsen: Namnbyte till Senioruniversitetet i Halmstad
Ordforanden Agneta Höckerl motiverade förslaget till namnblte med foljande argument.
- Önskemålom namnbyte har inkommit från ledamöter i styrelsen, såväl som från
medlemmar i föreningen.
- Nuvarande namn rimmar dåligt med föreningens § 5 om medlemskap, där det står
att... "Föreningen vänder sig till fysiska personer över 55 är..." Numera är fä personer
pensionärer från 55 års ålder.

-

30 systerföreningar med koppling
Pensionärsuniversitet

till

till Folkuniversitetet har bytt namn från

Senioruniversitet.

-

Senior-begreppet har kommit att användas allt oftare i samanhang som har med aktiva,
äldre personer att göra och tolkas oftast som mer positilt än begreppet pensionär.

Mötesordföranden öppnade för frågor från årsmötet. Följande fiågor ställdes:

-

Kommer adressen

till

foreningsen hemsida att ändras?

Anders Warman svarude att hemsidan kommer att uppdateras.

-

Vilka kostnader tillkommer ftir styreslen?
Agneta Höckert svarade att det tir oscikert vilka kostnader som kan tillkomma och
Anders Warman kompletterade med att namnbytet meddelas till Skatteverket,
registreras dcir och når dcirmed övriga inblandade som banker och organisationer.

Mötesordforanden informerade vidare om att styrelsens förslag om namnbyte är en
stadgeändring, vilket kräver en2l3:s majoritet av årsmötets deltagare, varpå årsmötet

tillfrågades om en öppen omröstning önskades. Frågan besvarades med ja och
mötesordföranden ställde frågan: Kan vi ftilja styrelsens förslag?
Rösträknarna redovisade följ ande resultat:

Ja:82 handuppräckningar
Då f'ler än 213

och Nej

:

6 handuppräckningar.

av årsmötet röstade ja till namnbyte bifölls styrelsens forslag.

18. Övrig information. Agneta Höckert altackade de avgående styrelseledamötema Gunnel
Söderberg och Ingrid Magnusson och fran valberedningen Inga-Maj Nivhede. De avgående

revisorerna Pia Eurenius och Torsten Kamstedt var inte niirvarande och kommer att ar,tackas
på annat sätt. Gunnel Söderberg tackade for sina 20 är i foreningen och önskade lycka

till

av

hela siu hjrirta! Agneta Höckert tackade ftir ftirtroendet att bli omvald.
19. Göran Ericsson avslutade årsmötet och tackade

ltir fortroendet attha

flätt sitta ordforande.
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