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18 feb 2014 

Mötet, som varade i drygt en timme, kan sammanfattas enl nedan:
- Ca 165 personer var närvarande vid mötet, som leddes av Anita Mickos.
- Verksamhetsberättelsen genomgicks. Lennart Backman kommenterade vissa delar. 

Resultatet blev ett underskott på ca 30 kkr, att jämföra med ett budgeterat underskott 
på 126 kkr. Förbättringen beror dels på betydligt högre annonsintäkter än väntat, dels 
på kostnadsbesparingar. Styrelsen beviljades ansvarfrihet.

- Förslaget till handlingsplan och budget gicks igenom och godkändes. 
- Prognos för 2014 presenterades. Styrelsen föreslog oförändrade medlemsavgifter 

för 2015. Mötet godkände prognos och föreslagna medlemsavgifter. 
- Bland de val som genomfördes kan följande noteras:
 Anita Gröning Persson valdes till ny ordförande för ett år, då Lennart Backman avböjt 

omval. Efter vissa omval blir styrelsen i övrigt oförändrad.
 Lucy Källebring hade avböjt omval till valberedningen. Övriga valberedningen med 

Alva Sundström som sammankallande omvaldes. 
- Förtjänsttecken utdelades till en medlem. Fem medlemmar avtackades, som tidigare 

fått förtjänsttecken men nu upphört med sina ansvarsuppdrag. Lucy Källebring, som 
lämnat valberedningen, avtackades.

- Lennart Backman avtackades för att han under två år låtit sig väljas till föreningens 
ordförande.

- Anita Gröning Persson tackade för förtroendet att ha valts till styrelseordförande och 
förklarade hur hon såg på sin uppgift. 

Efter mötet berättade vår förbundsordförande Karl Erik Olsson bl a att enkätsvaren på 
de prioriterade frågorna i förbundet visat sig vara äldreomsorg, skola och utbildning 
samt äldrevård, dvs i stort sett samma prioritering som tidigare. Dock hade nu omsorgen 
och vården delat på sig, och därutöver hade skola och utbildning trängt sig emellan. 
Bakgrunden till detta har ännu inte analyserats. 

Vidare betonade han, att både socialministern och finansministern slutat säga NEJ till allt 
pensionärsföreningarna föreslår. Vi får se om det blir något positivt resultat av detta.
Avslutningsvis hoppades han att förbundet skulle bli större och effektivare.


