
Protokoll Årsmöte i SEB Senior Club Göteborg 2014-03-11
 
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till Ordförande och Sekreterare för årsmötet valdes sittande, dvs Bo Häggström och Lisbeth 
Beckman Einarsson.

2. Fråga om kallelse till årsmötet utgått i vederbörlig ordning
Fastställdes att kallelsen utgått i vederbörlig ordning. 

3. Godkännande av dagordningen
Den tidigare utskickade Dagordningen godkändes. 

4. Val av två medlemmar att jämte ordförande justera Protokollet
Till justeringsmän valdes Marianne Rodhe Hedberg och Bo Eklund. 

5. Styrelsens verksamhetsberättelse 
Ordföranden informerade om att föreningen har 595 medlemmar(611) och har haft 36 olika 
aktiviteter, förutom de fasta, med 1.688 deltagare under det gångna året. Särskilt framhölls besöket 
på Banken samt klubbresan till Italien ”Italienska härligheter”, som matchades på hemmaplan med 
en musikaktivitet på samma tema.  
 
Deltagarantalet på våra månatliga pubar har ökat betydligt tack vare vår trevliga lokal i Norges Hus 
samt aktiviteter som musik-quiz och underhållande filmer. 
 
Kassören, Jon Lennström presenterade årsredovisningen. 
Årets överskott uppgick till kr 14.144:27. Ytterligare kr 25.000:- avsattes till Jubileumsfonden som 
nu uppgår till kr 50.000:-.  
 
Ordföranden aviserade en höjning från kr 25 till kr 30 för öl/vin fr o m puben 20 mars. 
 
En fråga om varför vi har så låg ränta på vårt kapital besvarades med att vi valt att ha kapitalet på 
checkkonto, då vi behöver ha tillgång till pengarna. 
 
Styrelsens Verksamhetsberättelse och Bokslut godkändes. 

6. Revisionsberättelse
Claes Björndell läste upp Revisionsberättelsen och föreslog ansvarsfrihet. 

7. Fråga om ansvarsbefrielse för styrelsen
Styrelsen fick ansvarsfrihet för 2013.

8. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
Beslöts att styrelsen ska bestå av nio ordinarie ledamöter och två suppleanter.

9. Val av ordförande för föreningen
Bo Häggström valdes på ett år. 

10. Val av övriga styrelseledamöter jämt suppleanter
 
Omval:     Kjell Unemark, två år 
                 Carl David Sandberg, suppleant, ett år 
Nyval:       Lena Sjölin, två år 
                 Jan Tingstrand, suppleant  ett år

11. Val av två revisorer jämte revisorssuppleanter



Omval:     Claes Björndell  
                 Ingegerd Widegren  
                 Arne Erlandsson, suppleant

12. Val av valberedning – två medlemmar
Omval:    Lennart Gunnarsson  
                Birgit Ivarsson  

13. Fastställande av årsavgift för nästkommande kalenderår
Styrelsen föreslog oförändrad årsavgift på 75kr.  
Det kom förslag från medlem att höja till 100kr för att möjliggöra ett mer påkostat 30 års-jubileum. 
Ordföranden informerade om att det är ca 200-300  av föreningens ca 600 medlemmar som aktivt 
deltar i olika aktiviteter och principen är att aktiviteterna skall vara självfinansierande.  
Därför anser inte styrelsen att årsavgiften bör höjas.  
Beslöts att årsavgiften skall vara oförändrad 75kr. 

14. Behandling av förslag från styrelsen eller medlemmar
Inga motioner hade inkommit till styrelsen. 

15. Övriga frågor
Det framkom önskemål om fortsatt pappersutskick av ”Nyhetsbladet”, som numera endast finns på 
Pensionärsportalen alt via mail.  
 
Carl David Sandberg kommer lägga en länk från Seniorklubbens hemsida. 
 
Bo Häggström kommer att ta upp frågan med Seniorklubbarna i Malmö och Stockholm och höra 
hur de hanterar detta.
Avgående styrelsemedlemmar, Maj-Britt Fagerlund, efter 2 år, och Eije Hultgren, efter fyra år, 
avtackades med varma ord och välförtjänta applåder.

16. Mötet avslutades  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Lisbeth Beckman Einarsson
 
 
 
Justeras 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Bo Häggström                      Marianne Rodhe Hedberg


