
Chalmers	  seniorförening	   	   	   	   Årsmöte	  2013-‐04-‐09	  
	   	   	   	   	   I	  lokal	  HA2	  
Närvarande:	  26	  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	  2012	  har	  varit	  utsänd	  (bil	  2)	  
5. Revisionsberättelsen	  föredras	  av	  Bengt	  Schmidtbauer	  
6. Styrelsen	  beviljas	  ansvarsfrihet	  för	  2012.	  
7. Styrelsen	  hade	  föreslagit	  oförändrad	  medlemsavgift	  (100	  kr)	  för	  2013.	  Mot	  bakgrund	  

av	  föreningens	  ekonomiska	  resultat	  för	  2012	  föreslår	  någon	  ledamot	  att	  årsavgiften	  
för	  2014	  höjs.	  Dessutom	  har	  antalet	  medlemmar	  minskat	  något	  och	  uppgår	  f	  n	  till	  95	  
personer.	  	  
Jan-‐Olof	  redogör	  för	  hur	  man	  arbetat	  med	  att	  försöka	  öka	  antalet	  medlemmar	  under	  
2012.	  Styrelsen	  uppmanas	  att	  fortsätta	  med	  att	  aktivt	  försöka	  rekrytera	  fler	  
medlemmar.	  
Tidigare	  har	  Chalmers	  centralt	  lämnat	  ett	  bidrag	  till	  seniorföreningens	  verksamhet.	  	  
I	  fortsättningen	  skall	  bidrag	  sökas	  från	  Chalmers	  Stiftelse.	  Förhandlingar	  pågår	  men	  
hittills	  har	  föreningen	  inte	  fått	  något	  positivt	  besked.	  
Mot	  denna	  bakgrund	  beslutas	  att	  årsavgiften	  höjs	  till	  150	  kr	  för	  2014.	  

8. Val	  av	  styrelseledamöter	  för	  perioden	  2013-‐2015	  
Valberedningen	  föreslår	  att	  följande	  personer	  utse	  till	  ledamöter	  under	  perioden:	  
Jan-‐Olof	  Hjälmered	  ,	  ordförande	  	   vald	  	  till	  2014	  
Bo	  Edlund	  	   	   	   omval	  till	  2014	  
Hans	  Johansson	   	   	   omval	  till	  2015	  
Elisabeth	  Kihlén	  	   	   	   nyval	  till	  2015	  
Elsa	  Rosenblad	   	   	   vald	  till	  2014	  
Gerd	  Åsberg	   	   	   vald	  till	  2014	  
Ralph	  Crafoord,	  suppleant	   	   vald	  till	  2014	  
Kjell	  Holmåker,	  suppleant	   	   omval	  till	  2015	  
	  
Årsmötet	  beslutar	  i	  enlighet	  med	  valberedningens	  förslag.	  
	  

9. Val	  av	  revisor	  och	  revisorsuppleanter	  
Valberedningen	  föreslår	  att	  	  
Bengt	  Schmidtbauer	  och	  Bengt	  Åkesson	  utses	  till	  revisorer	  även	  för	  2013	  	  
samt	  att	  	  
Brita	  Svedin	  och	  Gunvor	  Vanel	  utses	  till	  revisorssuppleanter	  även	  för	  2013.	  
	  

10. Val	  av	  valberedning	  
Beslutas	  att	  befintlig	  valberedning,	  Bo	  Appelqvist,	  Anne-‐Marie	  Wilhelmsen	  och	  
Gunnar	  Brunskog,	  skall	  vara	  valberedning	  även	  för	  2014.	  
	  
	  



11. Övriga	  frågor	  
-‐ Studiebesök:	  Henry	  Ljungman	  föreslår	  att	  föreningen	  Dalénmuseet	  gör	  en	  

studieresa	  till	  Dalénmuseet	  i	  Stenstorp	  
-‐ Jan	  Berggren	  informerar	  om	  att	  fakultetsklubbens	  studieresa	  till	  

Tjärnölaboratoriet	  är	  fulltecknad.	  Ledamöterna	  i	  Chalmers	  seniorförening	  har	  
tidigare	  haft	  möjlighet	  att	  lämna	  en	  preliminär	  intresseanmälan.	  

-‐ Diskuteras	  om	  ”medföljande”	  på	  studiebesök	  etc	  skall	  betala	  en	  högre	  avgift.	  
-‐ Bo	  Appelqvist	  uppmanar	  medlemmarna	  att	  redan	  nu	  ta	  kontakt	  med	  styrelsen	  

angående	  tänkbara	  kandidater	  till	  styrelsen	  nästa	  år.	  
	  

12. Års	  mötet	  avslutas	  
	  
Efter	  årsmötet	  berättar	  Jan-‐Olof	  Yxell	  om	  sin	  långa	  verksamhet	  som	  fotograf	  	  vid	  
Chalmers	  samt	  visar	  fina	  och	  intressanta	  bilder	  	  
	  
Vid	  protokollet	  	  
	  
	  
Gerd	  Åsberg	  
	  
Justeras	  
	  
	  
Jan-‐Olof	  Hjälmered	  	   	  Henry	  Ljungman	  	  
	  
	   	   	   	   	   	   	  
	  
	  
	  


