
Chalmers	  seniorförening	   	   	   	   Årsmöte	  2012-‐03-‐26	  
	   	   	   	   	   I	  lokal	  VG	  
Närvarande:	  18	  ledamöter	  i	  seniorföreningen	  (bil	  1)	  
	  
Mötet	  öppnas	  av	  Jan-‐Olof	  Hjälmered.	  	  

1. Årsmötet	  utser	  Jan-‐Olof	  Hjälmered	  till	  ordförande	  och	  Gerd	  Åsberg	  till	  sekreterare	  
vid	  årsmötet.	  

2. Henry	  Ljungman	  utses	  att	  justera	  dagens	  protokoll.	  
3. Konstateras	  att	  årsmötet	  varit	  utlyst	  enligt	  stadgarna.	  
4. Styrelseberättelsen/verksamhetsberättelsen	  för	  2011	  har	  varit	  utsänd	  (bil	  2)	  
5. Revisionsberättelsen	  föredras	  av	  Leif	  Lundkvist.	  	  
6. Styrelsen	  beviljas	  ansvarsfrihet	  för	  2011.	  
7. Medlemsavgiften	  för	  2013	  föreslås	  vara	  oförändrad,	  dvs	  100	  kr	  per	  år.	  Förslaget	  

fastställs.	  
8. Konstateras	  att	  utgifterna	  för	  porto	  är	  höga.	  Detta	  beror	  på	  att	  44	  medlemmar	  inte	  

har	  e-‐post	  och	  alltså	  måste	  informeras	  via	  vanligt	  brev.	  Styrelsen	  uppmanas	  att	  
undersöka	  om	  fler	  medlemmar	  kan	  nås	  via	  e-‐post.	  

9. Valberedningens	  ordförande	  Anne	  Marie	  Wilhelmsen	  föreslår	  att	  samtliga	  
styrelseledamöter	  sitter	  kvar	  även	  kommande	  verksamhetsår.	  Årsmötet	  beslutar	  
enligt	  förslaget.	  
Styrelsens	  sammansättning	  och	  mandatperioder	  blir	  då	  
Jan-‐Olof	  Hjälmered	  	   t	  o	  m	  2014	  
Ralph	  Crafoord	  	   	   t	  o	  m	  2014	  
Bo	  Edlund	   	   t	  o	  m	  2013	  
Kjell	  Holmåker	  (suppleant)	   t	  o	  m	  2013	  
Hans	  Johansson	   	   t	  o	  m	  2013	  
Eva	  Milthon	   	   t	  o	  m	  2013	  
Elsa	  Rosenblad	   	   t	  o	  m	  2014	  
Gerd	  Åsberg	   	   t	  o	  m	  2014	  

10. Utseende	  av	  revisorer	  
Beslutas	  att	  Bengt	  Åkesson	  och	  Bengt	  Schmidtbauer	  skall	  vara	  kvar	  som	  revisorer	  
även	  nästa	  verksamhetsår.	  
Som	  revisorssuppleanter	  utses	  Brita	  Svedin	  (omval)	  och	  Inga-‐Lill	  Hult	  (nyval).	  

11. Även	  valberedningen	  omväljs	  för	  ett	  år.	  I	  valberedningen	  ingår	  Anne	  Marie	  
Wilhelmsen,	  Bo	  Appelquist	  och	  Gunnar	  Brunskog.	  

12. Övriga	  ärenden:	  
13. Några	  ledamöter	  lämnar	  förslag	  på	  aktiviteter	  under	  det	  kommande	  året,	  bl	  a	  fler	  

tekniskt	  inriktade	  besök,	  ett	  nytt	  besök	  på	  Ryaverket.	  En	  ledamot	  föreslår	  besök	  vid	  
Dalénmuseet.	  Även	  ett	  besök	  föreslås	  i	  anslutning	  till	  en	  kurs	  i	  astrobiologi	  vid	  GU.	  

14. Aktiviteter	  före	  sommaren:	  
	  	  	  	  	  	  	  	  En	  stadsvandring	  kommer	  att	  göras	  25	  april	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Vårutflykten	  kommer	  att	  gå	  till	  Båstad	  mm	  
15. Mötet	  avslutas.	  	  

Vid	  protokollet	  	   	   Justeras	   	   Justeras	  
	  
	  
Gerd	  Åsberg	   	   Jan-‐Olof	  Hjälmered	   Henry	  Ljungman	  


