
Aktiva Seniorer Årsmötesprotokoll 

Art: Föreningsstämma/årsmöte 2021 
 

Tid: Onsdagen 25 augusti, 2021 

Plats: Odd Fellows samlingslokal 

§ 1 Ordförande Monica Näslund förklarade stämman öppnad och 

hälsade alla varmt välkomna efter det ofrivilliga uppehåll, som 

förening haft på grund av det rådande Coronaläget. 

§2 Föreningsstämman inleddes med parentation över avlidna 

medlemmar under verksamhetsåren 2020 – 2021. Parentationen 

hölls av församlings- och sjukhusprästen Carola Sjölind Westin 

och som avslutade med Bo Zetterlinds dikt ”Döden tänkte jag mig 

så”. 

§ 3 Marianne Lundström valdes att leda stämman, Margaretha 

Johansson att vara sekreterare. 

§ 4 Till justerare valdes Ing-Marie Nilsson och Margita Åberg. 
 

§ 5 Dagordningen godkändes. 
 

§ 6 Utlysandet av årsmötet enligt stadgarna godkändes. 
 

§ 7 Verksamhetsberättelsen för 2020 lästes upp och godkändes. 
 

§8 Bokslutet för 2020 gicks igenom . Resultat och balansräkning 

godkändes. 

§ 9 Revisionsberättelsen föredrogs. 
 

§ 10 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 
 

§ 11 Inga motioner hade inkommit. 
 

§ 12 Antalet styrelseledamöter fastställdes till sju. 
 

§ 13 Till ordförande på ett (1 år) valdes Monica Näslund. 
 

§ 14  Följande val av styrelseledamöter för 2021 gjordes: 

För två (2 år) Allge Tjernberg (omval). 

” Rolf Eiksson (omval) 



” Håkan Bengtsson (nyval) 
 

Kvarstår ett (1 år) Gunilla Bladh 
 

” Margaretha Johansson 

Birgit Berglund avsade sin plats i styrelsen. 

§15 Val av revisorer: 
 

För två (2 år) Bertil Johansson, suppleant (nyval) 
 

Kvarstår ett (1 år) Ingemar Petersson 
 

§ 16 Beslutades att styrelsen fortsätter att vara valberedning. 
 

§ 17 Beslutades om fortsatt medlemsavgift på hundra (100) kronor. 
 

§ 18 Beslutade om oförändrat arvode till styrelsen. 
 

§ 19 Inga övriga frågor. 
 

§ 20 Avslutningsvis tackade ordförande medlemmar och styrelse för 

det gångna året och informerade medlemmarna om vilka planer, 

som styrelsen har inför höstens medlemsmöten. 

Ordförande gjorde även en förfrågan om intresse att vara med 

som styrelsemedlem i föreningen. 

Efter kaffe med gott fikabröd informerade Marianne Lundström 

om arbetet med E4 genom Örnsköldsvik. En tänkvärd information. 

Marianne avtackades med en honungsburk. 

Vid protokollet Justeras 
 
 
 

Margaretha Johansson Marianne Lundström 
 
 
 

Ing-Marie Nilsson 
 
 
 

Margita Åberg 


