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Årsmötesprotokoll
1. Mötets öppnande
Efter att vi ätit en tallrik soppa hälsade ordförande Christina Näsström oss alla välkomna och
förklarade årsmötet 2019 öppnat. Föreningen bildades 2004 och firar 15 år! Vi firar de 15 åren
med tårta till kaffet!
50 medlemmar hade slutit upp i möteslokalen Svanen på Sidsjö hotell och konferens.

2. Parentation
Under 2018 har tre medlemmar gått bort. Christina Näsström tände ett ljus och utlyste en tyst
minut för de bortgångna.
Föreningen har skänkt 500 kronor till Hospice till deras minne.

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande för mötet valdes Curt Ellqvist och till sekreterare Ann Chatrine (Pia) Jonsson.

4. Val av två personer att jämte ordföranden justera dagens protokoll
samt att tillika vara rösträknare
Bengt-Åke Olsson och Kerstin Englund valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll
samt att tillika vara rösträknare.

5. Fråga om mötet har stadgeenligt utlysts
Kallelse till årsmötet skickades med post den 20 januari och annonserades samtidigt på hemsidan.
Enligt stadgarna skall medlemmarna kallas minst en månad före mötet och hållas före februari
månads utgång. Mötet godkände utlysningen av årsmötet.

6. Fastställande av dagordning
Inga övriga frågor anmäldes. Utsänt förslag till dagordning godkändes.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse
Christina Näsström gick igenom verksamhetsberättelsen för 2018 och Gunnar Persson redogjorde
för balans- och resultaträkningen för 2018. Verksamhetsberättelsen samt balans- och
resultaträkningen (årsredovisningen) kommer att finnas tillgängliga på hemsidan och visades
under mötet på storbild.
Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen och årsredovisningen.
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8. Revisorernas berättelse
Revisor Mats Löjdahl föredrog revisionsberättelsen för 2018.
Revisorerna godkände årsredovisningen för 2018 och rekommenderade årsmötet att bevilja
styrelsen ansvarsfrihet.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

10. Behandling av förslag som väckts av styrelsen samt motioner som
inlämnats av föreningsmedlemmar
Inga förslag har väckts eller motioner har lämnats in.

11. Fastställande av medlemsavgift samt verksamhetsplan och budget
för det kommande verksamhetsåret
Christina Näsström gick igenom verksamhetsplan, medlemsavgift och Gunnar Persson
redogjorde för 2019 års budget.
Årsmötet beslöt att medlemsavgiften för 2019 blir oförändrad dvs. 100 kronor för medlemmar
och 200 kronor för stödmedlemmar.
Verksamhetsplanen för 2019 och budgeten för 2019 godkändes av årsmötet.

12. Val av:
Ivar Lindqvist presenterade valberedningens förslag.
Årsmötet valde enligt följande:
a. Ordförande för 1 år: Christina Näsström (omval)
b. Styrelseledamöter för 2 år (tre): Ann Chatrine (Pia) Jonsson och Monika Ruthberg (omval)
samt Jan-Olov Thellebo (nyval)
c. Styrelsesuppleanter för 1 år (tre): Per Linnes (omval), Ingela Nyström (omval) och Anna-Kajsa
Eriksson Bylund (nyval)
d. Revisor för 2 år (en): Barbro Dahlin (nyval)
e. Revisorssuppleanter för 1 år (två): Irma Backlund (omval) och Cathy Erixon (nyval)
f. Sammankallande revisor för 1 år (en): Mats Löjdahl (omval)
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g. Valberedning till och med årsmötet för 2020 (två): Ivar Lindqvist (omval) och Ewa Eriksson
(omval)
h. Sammankallande i valberedningen (en): Ivar Lindqvist (omval)

13. Vårens program och övrig information
Vårens program har skickats ut till medlemmarna med post samtidigt som kallelsen till årsmötet.
Christina gick igenom programmet och påminde om att anmälan skall göras till den gemensamma
mejladressen: teleseniorsv@gmail.com. Om det blir fler aktiviteter kommer dessa att annonseras
på hemsidan, facebook, via mejl och i sms-gruppen för dem som inte har mejl. Hemsidan
/www.teleseniorerna-sundsvall.se/ är alltid uppdaterad.
Styrelsen har använt möteslokal på Antennvägen i Telia Companys lokaler och fått hjälp med en
del kopiering. Vi har nu fått besked att vi inte får använda Telias lokaler längre. Vi har därför letat
lokaler på stan och hittat ett sammanträdesrum på Kulturmagasinet. Vi kommer tv att utnyttja det
sammanträdesrummet. Dokument till årsmötet och andra möten kommer att visas på
storbildsskärm.
Gunnar berättade att styrelsen kommer att skicka brev till Vd för Telia Sverige och redogöra för
vår syn på att vi inte får använda Telias lokaler för våra sammanträden. Styrelsen för
Teleseniorernas förbund kommer att få information om skrivelsen.
Vi har tidigare haft glasmontrar på Skepparegatan och Antennvägen med gammal
telefonutrustning. Glasmontrarna är nu bortplockade. Det vi har kvar är arkivdokument i källaren
på Skepparegatan. Vi har varit i kontakt med Länsmuseet och Sundsvalls museum för att höra om
de är intresserade av att överta teleutrustning. De tar bara emot utrustningen om den följs av
dokumentation.
Styrelsen planerar att starta en studiecirkel för att gå igenom Televerkets/Telias organisation i
Sundsvall och dokumentera teleutrustningen. Vi kommer att återkomma med förfrågan om och
intresset för studiecirkeln.

14.14. Information av Familjens Jurist
Christina hälsade Familjens Jurist, Evelina Lindberg och Maria Sundberg välkomna. De
informerade oss om vad som gäller vid samboförhållande, skilsmässa, arvsskifte och dödsfall. De
informerade oss även om framtidsfullmakten.

15. Lottdragning
Lottdragning på vinlotteriet genomfördes. 5 mötesdeltagare blev vinnare av var sitt presentkort på
100 kronor. Styrelsen har beslutat att vi ska ha presentkort på Systembolaget istället för att köpa
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vinflaskor. Systembolaget har idag ett brett sortiment av alkoholfria drycker och alla har då
möjlighet att köpa vad man vill.

16. Mötets avslutning
Curt summerade dagens möte.
Avtackningar
Bengt-Åke Olsson avtackades för sitt arbete i styrelsen och Kjerstin Persson för sitt uppdrag som
revisor.
Ing-Britt Westerlund kommer att avtackas för sitt uppdrag som suppleant i styrelsen isamband
nästa styrelsemöte.
Christina tackade Curt Ellqvist för att han varit ordförande på årsmötet.
Christina Näsström tackade alla, som deltagit och avslutade därefter mötet.
Vid protokollet:

Ann Chatrine (Pia) Jonsson
Årsmötessekreterare
Justerare:

Curt Ellqvist
Årsmötesordförande
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