



Referat från Årsmöte 2019 - 

Korpralen  190221

________________________________________________ 

En skara tappra seniorer hade idag tagit sig till Korpralen, för att delta i 
vår föreningsårsmöte, trots snöoväder och dåligt väglag. 


Mötet inleddes med att vår ordförande Birgitta Frödin hälsade alla välkomna.


Ett ljus tändes för att hedra de medlemmar som 
avlidit under året, det vara denna gång hela fjorton 
medlemmars namn som vi fick höra läsas upp.          
En tyst stund följde därefter. 





Efter detta genomfördes årsmötets förhandlingar, under ledning av valde Gösta frödin, 
sekunderad av mötets och föreningens sekreterare Lilian Karlsson. 




Alla de punkter som nu följde kommer man att kunna läsa i årsmötets kommande 
protokoll, fört av Lilian Karlsson, varför jag inte skriver om det här. 


Nämnas kan dock att vår förenings goda ekonomi och bokföring berömdes av 
föreningens revisor, Britt-Marie Andersson, då hon kommenterade resultat- och 
balansrapport samt presenterade revisionsberättelsen. 


Hon passade också på att berätta lite om sig själv, - t.ex 
om det faktum att hon och föreningens andre revisor, 
Thorbjörn Nordström, nu tillsammans drivit en 
revisionsbyrå i trettio år. Men, att de nu valt att trappa 
ner på antalet uppdrag, och därför lämnar 
revisorsuppdraget för vår förening. 


Nya revisorer nästkommande år alltså, något som också 
påverkar vår styrelse i övrigt. Tidigare styrelseledamot Bo 
Ekberg träder in som revisor, tillsammans med Christina 
Gustavsson, och Bo kommer i styrelsen av ersättas av Lars 
Erik Eld. 


Några inlämnade motioner fanns inte att behandla, men väl några under punkten Övriga 
frågor:


- Lisbeth Nilsson bjöd in till en bokcirkel! Intresserade kan höra av sig till henne, 
eller till Anki Rülcker. 


- Anki passade också på att göra lite reklam för de cykelutfärder som kommer att 
starta på tisdagseftermiddagar i början av maj, tillsammans med PRO. Samling 
tisdagar kl. 13.30 vid scenen i Stadsparken! Mer info om detta kommer på hemsidan 
när det börjar bli dags!


- Birgitta informerade om att vi pga GDPR-lagen inte längre kommer att sända ut en 
matrikel med medlemsregister, utan att det senare kommer att komma ett enklare 
programblad till alla.


- Detta med information och portokostnader togs också upp. Ulla Johansson framförde 
styrelsens önskan om att alla meddelar sina e-postadresser till Gunvor Hermansson. 
Med mejlutskick i grupp kan man enkelt och kostnadsfritt nå ut med snabb 
information, om sådant som kanske kommer plötsligt på!




Efter att förhandlingarna avslutats följde avtackning med blombuketter. Gösta fick en 
bukett, Britt-Marie likaså. 








Thorbjörn Nordström var inte närvarande, och det var inte heller avgående 
trafikombudet Lennart Karlsson. Dessa kommer dock att få sina buketter ändå, - 
ombud träder in!




Nu var det dags för kaffe och semla! Och ivrigt prat runt borden. 




Nästa programpunkt var frågesporten 
Hjärnkoll, - en utslagstävling för att få fram 
ett lag att skicka vidare till 
distriktsuttagningen senare i vår. Tolv frågor 
utan alternativa svar skulle besvaras. I första 
omgången fick vi fram två namn, sedan 
behövdes ytterligare en omgång med tolv nya 
frågor ställas1 Därefter ytterligare 
följdfrågor…. 


Det lag vi kommer att skicka vidare består nu 
av Eva Nylander, Ulla Johnsson och Lena 
Nitting., med Lisbeth Nilsson som reserv.       
Vi önskar dem lycka till!!





Efter detta återstod lotteriet. Som vanligt 
var det flaskorna som gick åt först….!


Vi som inte vann något kunde ändå trösta 
oss med möjligheten att köpa överblivna 
semlor till det facila priset av 10 kr/styck! 


Så det var många som sedan gick hem med 
ett paket att bära på! 


Nästa månadsmöte blir den 21 mars,        
kl. 14.00! Då får vi lära oss mer om vår 
ekonomi och digitala tjänster! Välkomna!


Vid kamera och dator, 
Annelise Paulsen 


