Falu Senioruniversitet
PROTOKOLL
Årsmöte tisdagen 2021-04-06
Deltagare: 12 inloggade föreningsmedlemmar
På grund det rådande pandemiläget hölls årsmötet digitalt som Teams-möte.

1. Öppnande
Agneta Hallberg öppnade mötet och hälsade välkommen.
2. Dagordning
Det utsända förslaget till dagordning godkändes.
3. Val av mötesordförande.
Till att leda årsmötet valdes Agneta Hallberg.
4. Val av mötessekreterare
Håkan Arvidson valdes till mötets sekreterare.
5. Val av protokollsjusterare
Maria Bjerneby-Häll utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
6. Frågan om årsmötets utlysande
Kallelse utsändes 20 mars och godkändes utan invändningar.
7. Verksamhetsberättelse
Sekreteraren kommenterade kortfattat den utsända verksamhetsberättelsen för 2020. Den föranledde
inga frågor eller kommentarer.
8. Resultat- och balansräkning för 2020
Kassören redogjorde kort för årets räkenskaper. I anslutning till detta framfördes en synpunkt på
nollräntan på våra bankmedel. Styrelsen fick uppmaning att undersöka möjligheten till annan
placering med åtminstone någon liten ränta.
9. Revisorernas berättelse
Revisor Eric Nirs föredrog en sammanfattning av revisionsberättelsen för 2020. Inga anmärkningar
eller påpekanden framfördes varför räkenskaperna godkändes och revisorerna föreslog årsmötet att
bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
10. Ansvarsfrihet
Årsmötet beslutade om ansvarsfrihet för 2020 års styrelse.
11. Medlemsavgift
Medlemsavgiften för 2021 fastställdes till 250 kr, oförändrad sedan föregående år.
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12. Val av styrelse för 2021
Till föreningens ordförande valdes
Agneta Hallberg, kvarstår 1 år
Övriga ledamöter
Gunnar Ternhag, omval 2 år
Kent Karlsson, omval 2 år
Håkan Arvidson, omval 2 år
Elsie Karlsson, kvarstår 1 år
Inger Strandmark, kvarstår 1 år
Åsa Thyrestam-Montelius, kvarstår 1 år
Suppleant Erik Uhrbom, nyval 1 år
13. Val av revisorer
Till föreningens revisorer valdes
Erik Nirs, kvarstår 1 år och
Ulf Malmgren, omval 2 år
Suppleant Maria Bjerneby-Häll, omval 1 år
14. Val av valberedning
På grund av omständigheterna kunde årsmötet inte genomföra val av valberedare. Årsmötets beslut
blev att delegera till styrelsen, med bistånd av Anders Paperin, att utse dessa.
15. Förslag från styrelsen – ändring av formulering av §3 i stadgarna samt namnändring
* Årsmötet fattade ett första beslut i enlighet med styrelsens förslag om följande ändring:
”Föreningen är öppen för pensionärer” byts till ”Föreningens verksamhet är inriktad mot
pensionärer”.
* Då det gäller föreningens namn fanns förslag från styrelsen att ersätta ”Falu Senioruniversitet”
med ”Senioruniversitet Dalarna” med det uttalade syftet att bredda verksamheten. (bilaga) Även här
fattade årsmötet ett första beslut i enlighet med styrelsens förslag. Anders Paperin ställde frågan hur
styrelsen rent konkret skall genomföra detta. Gunnar Ternhag redogjorde för de första steg som
tagits med tillsättandet av en arbetsgrupp som skall sondera möjligheterna att anordna cirklar och
föreläsningar på andra orter i länet. Målet är att någon verksamhet skall komma igång hösten 2022.
Särskilt skall beaktas samarbete med Dalarnas muséum.
Eftersom dessa två frågor innebär ändring av stadgarna krävs beslut med 2/3-majoritet på två
medlemsmöten var av ett ska vara årsmöte. Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag. Frågorna
tas upp på nytt i extra medlemsmöte i samband med nästa föreläsning. Denna är planerad till 11 maj
men kan eventuellt behöva skjutas upp till hösten p.g.a. pandemiläget.
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16. Frågor som väckts av medlemmar
Inga frågor hade anmälts av föreningens medlemmar.
17. Avslutande
Ordföranden avslutade årsmötet.
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Håkan Arvidson
Mötessekreterare
……………………………………………..
Maria Bjerneby-Häll
Protokollsjusterare

…………………………………………...
Agneta Hallberg
Mötesordförande

