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1. Mötets öppnande. 
Efter att vi ätit lunch hälsade ordförande Jan-Olov Thellebo oss alla välkomna och 
förklarade årsmötet 2021 öppnat. 
54 medlemmar hade slutit upp på restaurang Grankotten på Norra Berget. 

2.Parentation. 
Vi hade en tyst minut till minne av de medlemmar som gått bort sedan förra årsmötet. 

3.Till ordförande för mötet valdes Berth Henriksson och som sekreterare Ivar Lindqvist. 

4.Som justerare av årsmötesprotokollet samt rösträknare valdes Astrid Bäck och Elisabeth 
Jönsson. 

5.Mötet godkände utlysningen av årsmötet.  

6.Den utsända dagordningen godkändes. Inga övriga frågor anmäldes. 

7.Ordförande Jan-Olov Thellebo gick igenom verksamhetsberättelsen för 2020 och Gunnar 
Persson redogjorde för balans- och resultaträkningen för 2020. 
Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen och årsredovisningen. 

8.  Barbro Dahlin gick igenom revisionsberättelsen för år 2020. 

9.Mötet gav styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

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

11. Föreningens Framtid   
a) Information  

Jan-Olov Thellebo informerade om tidigare möten i frågan och vårt första beslut om 
fortsatt verksamhet. Två på varandra följande beslut krävs för denna typ av ändring. 

b) Årsmötesbeslut (beslut 2) om föreningens framtid. 
Mötet beslutade genom handuppräckning och med stor majoritet att fortsätta 
föreningens verksamhet.  

12. Beslut om ändring av stadgarna utifrån resultatet av omröstningen under punkt 11 samt 
   att Teleseniorernas Förbund upphört.   
a) Ingela Nyström informerade om ny föreningsstadga och vilka ändringar som föreslås. 

     Mötet beslutade att ändra stadgarna enligt förslaget. 

13. Medlemsavgiften beslutades oförändrad utifrån det beslut som togs på årsmötet 2020: 
  150 kr resp 200 för stödmedlemmar.  
   

14. Som ordförande för 1 år valdes Jan-Olov Thellebo. 

15. Val av styrelse förutom ordföranden 
a) Mötet beslutade om 4 ledamöter och 1 suppleant i styrelsen  
b) Val av styrelseledamöter 2 år - Ann Söderberg och Anna-Kajsa Eriksson-Bylund 

Bengt Hansson har ett år kvar på sitt mandat. 
c) Val av styrelseledamöter 1 år - Ivar Lindqvist 

Val av suppleanter 1 år - Ingela Nyström omvaldes. 



16. Val av revisorer  
a) Beslut om antal revisorer och revisorsuppleanter - Ingela redovisade förslaget att 

minska antalet revisorer till två vilket beslutades. 
b) Val av revisorer på 2 år  

Mats Löjdal omvaldes på 2 år. 
Barbro Dahlin har ett år kvar på sitt mandat 

c) Mats valdes som sammankallande. 

17. Val av valberedning på 1 år 
a) Val av valberedning om 2 personer samt val av sammankallande 

Här valdes Ewa Eriksson och Cathy Erixon. 
Ewa valdes som sammankallande. 

18. Kommande verksamhet  
   Jan-Olov redovisade att vi har uppslag till aktiviteter som tidigare ställts in pga Covid.  
   T ex studiebesök på Sveriges TV. 
   Alla uppmanades att komma med förslag på aktiviteter. 

19. Jan-Olov tackade av de styrelsemedlemmar och andra funktionärer som avgår i och med  
   årsmötet: 
   Gunnar Persson, Monica Ruthberg, Anneth Swensson, Per Linnes, Pia Jonsson,  
   Irma Backlund och Cathy Erixon. 

20. Mötet avslutades och vi konstaterade att det var trevligt att få träffas igen. 

Årsmötessekreterare:   Årsmötesordförande: 

    

Ivar Lindqvist    Berth Henriksson 

Justerare och rösträknare:  

Astrid Bäck    Elisabeth Jönsson 


