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Årsmötesprotokoll 2020-02-20
1. Mötets öppnande
Efter att vi ätit den traditionella tallriken soppa hälsade ordförande Christina Näsström oss alla
välkomna och förklarade årsmötet 2020 öppnat.
Drygt 50 medlemmar hade slutit upp i möteslokalen Svanen på Sidsjö hotell och konferens.

2. Parentation
Under 2019 har inga medlemmar gått bort. Vi hade därför ingen parentation. Föreningen har, som
tidigare årsmöte beslutat, skänkt 500 kronor till Hospice.

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
Gunnar Persson och Håkan Janson valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll samt att
tillika vara rösträknare.

5. Fråga om mötet har stadgeenligt utlysts
Kallelse till årsmötet skickades med e-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. Utdelat förslag till dagordning godkändes.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse
Christina Näsström gick igenom verksamhetsberättelsen för 2019 och Gunnar Persson redogjorde
för balans- och resultaträkningen för 2019. Verksamhetsberättelsen kommer att finnas tillgänglig
på hemsidan och visades under mötet på storbild.
Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen och årsredovisningen.

8. Revisorernas berättelse
Revisor Mats Löjdahl föredrog revisionsberättelsen för 2019.
Revisorerna godkände årsredovisningen för 2019 och rekommenderade årsmötet att bevilja
styrelsen ansvarsfrihet.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

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 2020 års budget.
Årsmötet beslutade att medlemsavgiften för 2020 blir oförändrad dvs. 100 kronor för medlemmar
och 200 kronor för stödmedlemmar.
Årsmötet beslutade att årsvagiften för medlemmar fr o m 2021 höjs med 50 kronor till 150 kronor.
Årsavgiften för stödmedlemmar är oförändrad dvs 200 kronor.
Verksamhetsplanen för 2020 och budgeten för 2020 godkändes av årsmötet.

12. Val av:
Ivar Lindqvist presenterade valberedningens förslag.
Årsmötet valde enligt följande:
a. Ordförande för 1 år: Valberedningen har inte lyckats finna någon som vill ta på sig uppdraget
som ordförande. Ordförandeposten blir därför vakant tv. Valberedningen fortsätter uppdraget för att
försöka hitta en ny ordförande.
b. Styrelseledamöter för 2 år (tre): Anneth Swenson (omval), och Bengt Hansson (nyval).
Gunnar Persson (omvaldes för 2020, fyllnadsval får göras på nästa årsmöte)
c. Styrelsesuppleanter för 1 år (tre): Per Linnes (omval), Ingela Nyström (omval) och Anna-Kajsa
Eriksson Bylund (omval)
d. Revisor för 2 år (en): Mats Löjdahl (omval)
e. Revisorssuppleanter för 1 år (två): Irma Backlund (omval) och Cathy Erixon (omval)
f. Sammankallande revisor för 1 år (en): Mats Löjdahl (omval)
g. Valberedning till och med årsmötet för 2021 (två): Ivar Lindqvist (omval) och Ewa Eriksson
(omval)

h. Sammankallande i valberedningen (en): Ivar Lindqvist (omval)

13. Vårens program och övrig information
Vårens program publicerades på hemsidan 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.teleseniorernasundsvall.se/ är alltid uppdaterad.

14. Teleseniorernas framtid
Telia Company upphör fr o m 2021 att betala ut bidrag till personalorganisationerna. Detta medför
att vi inte kommer att få något bidrag från Teleseniorernas förbund. Teleseniorernas förbund upphör
med sin verksamhet fr o m 2021.
Föreningen måste därför besluta om den framtida verksamheten. En arbetsgrupp tillsattes för att
utreda de olika alternativen. Arbetsgruppen ska presentera de olika alternativen under våren. De
skall vara klara 2020-05-31. I arbetsgruppen ingår: Ingela Nyström, Anna-Kajsa Eriksson Bylund,
Ann Söderberg, Jan-Olof Thellebo, Ivar Lindqvist och Ann Chatrine (Pia) Jonsson. Pia är
sammankallande.

15. Spårvägen i Sundsvall
Hans Anders Kempe hade ett mycket intressant föredrag om spårvägens historia i Sundsvall.

16. Lottdragning
Lottdragning på vinlotteriet genomföredes. Lotteriet var ett namnlotteri där fem mötesdeltagare
vann ett presentkort på 100 kronor från Systembolaget.

17. Mötets avslutning
Curt summerade dagens möte.
Avtackningar:
Två styrelsemedlemmar lämnar sina uppdrag och tackades av med blommor och presentkort.
Christina Näsström har varit föreningens ordförande i sex år och Berth Henriksson har haft
styrelseuppdrag i sju år. De avtackades för ett förtjänstfullt uppdrag.
Gunnar tackade Curt Ellqvist för att han varit ordförande på årsmötet.
Christina Näsström tackade alla, som deltagit och avslutade därefter mötet.
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