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Årsstämma 2019-02-15
Plats:

Telia Company, Solna, rum 7:24 – 7:25

Tid:

Kl 10:00

Närvarande:

37 medlemmar, deltagarförteckning bifogas originalprotokollet.

1 Stämmans öppnande
Ordförande Gunilla Gunnarsson hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.
2

Val av ordförande och sekreterare för mötet
Gunilla Gunnarsson valdes till ordförande och Kjell Ericson till sekreterare för stämman.

3

Val av justeringspersoner tillika rösträknare
Kristina Olsson och Karin Neckam valdes till justeringspersoner tillika rösträknare.

4 Fråga om årsmötet stadgeenligt utlysts
Årsmötet förklarades vara stadgeenligt utlyst genom meddelande i sällskapets vårprogram,
som postades till medlemmarna den 7 januari 2019. Information om årsmötet inklusive
möteshandlingar har även funnits på hemsidan. Möteshandlingarna har även mejlats till de
medlemmar som anmält deltagande på stämman.
5

Föreningens årsberättelse
Ordförande presenterade verksamhetsberättelsen för 2018, vilken även har funnits
tillgänglig på hemsidan. Den har även mejlats ut tillsammans med övriga stämmodokument
till de som anmält sig till årsstämman.
Sällskapets verksamhet har under det gångna året följt i stort sett samma mönster som
tidigare år. Stämman hålls för andra året i Telias lokaler i Solna.
Två långresor arrangerades under 2018, en till Färöarna och en till Lissabon med omnejd.
Antalet medlemmar minskar tyvärr fortarande, vilket vi nog dessvärre får acceptera med
tanke på att flertalet avgångar från Telia idag inte följer mönstret med normala
pensionsavgångar, en tråkig trend som vi delar med våra systerföreningar. Tyvärr innebär
det även färre deltagare i våra arrangerade resor och övriga aktiviteter. I stort sett sker
ingen nytillströmning till sällskapet.
Den traditionella jubilarlunchen kommer i år att hållas den 22 februari i Internationella
Restaurangskolan på Kungsholmen.
Berättelsen godkändes och läggs därmed till handlingarna.

6 Revisorns berättelse samt årsredovisningen
Sällskapets revisor Bo Ahlström föredrog revisionsberättelsen. Revisorn tillstyrker att
årsredovisningen fastställs och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna året.
Revisorn lämnade också ett antal förslag till förändringar av sällskapets ekonomihantering.
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Årsredovisningen föredrogs av kassören Anita Hedlund Ryman. Behållningen på kontot är
något lägre i år jämfört med förra året men föreningens ekonomi är ändå under god kontroll
trots det sjunkande medlemsantalet.
Båda dokumenten bifogas originalprotokollet.
7

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beviljade styrelsen full ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret 2018.

8

Arbetsplan för det nya året
Liksom under föregående år har arbetsplanen utelämnats som separat dokument. Planen
framgår bäst i aktivitetsprogrammen som uppgörs och sänds ut till medlemmarna två
gånger under året, vår och höst.
Mötet godkände detta förfarande.

9

Förslag till budget för 2019
Gunilla är numera ordförande även för Teleseniorernas Förbund (TF). Förhandlingar om
sponsorpengar från Telia har genomförts av TF med ungefär samma resultat som tidigare.
Sponsringen från Telia är precis som tidigare en viktig förutsättning för vår verksamhet.
TF har en förhållandevis god kassa och har därför beslutat att dela ut en del av sitt
överskott till lokalföreningarna. Det innebär således att vår ekonomi kommer att stärkas
ytterligare under det innevarande året.
Kassören föredrog budgetförslaget för 2019 och berättade i det sammanhanget vad de nya
ekonomiska tillskotten kommer att innebära. Det nämndes bland annat att en Ålandsresa
kan bli aktuell i samband med höstens planeringskonferens för aktivitetsansvariga i likhet
med vad som har skett tidigare. Även jullunchen och jubilarlunchen, som drar ganska stora
kostnader, planeras att genomföras som tidigare.
Årsmötet godkände budgetförslaget som bifogas originalprotokollet.

10 Fastställande av årsavgiften för 2020
Styrelsen föreslog oförändrad årsavgift för 2020, dvs 150:- för Teliapensionär och 250:- för
övriga. Årsmötet godkände årsavgiften.
11 Motioner
Inga motioner har inkommit.
12 Val
- Omval av Gunilla Gunnarsson som ordförande för ett år.
- Omval av Anita Bergman, Kjell Ericson och Alf Sjöstedt som styrelseledamöter för två
år.
- Nyval (fyllnadsval) av Birgitta Ahlin på ett år.
Anita Hedlund Ryman och Gunnar Bergman kvarstår ytterligare ett år enligt beslut på förra
årsstämman. Dock kommer Gunnar att avgå ur styrelsen tidigare pga avflyttning från orten,
varför det ovan nämnda fyllnadsvalet genomfördes.
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Bo Ahlström valdes som revisor på två år vid förra årsstämman och kvarstår således ytterligare ett år.
- Omval av Anders Nelin som revisorssuppleant för 1 år.
- Omval av Sture Carlsson i valberedningen för ett år.
- Nyval av Britt Ejermark i valberedningen för ett år.
Val av aktivitetsansvariga (samtliga för ett år):
Boule

Gunnar Bergman

Omval

Rekrytering av ersättare till hösten pågår.

Gymnastik

Kjell Ericson och Kristina Olsson

Omval

Kulturcirkeln

Ingemar Moberg och Olle Frisk

Omval

Qi Gong

Kerstin Andersson Gefvert

Omval

Dagsresor

Kurt Åberg
Kerstin Andersson Gefvert

Omval
Nyval

Långresor

Hans Carldén

Omval

Vandringar

Alf Sjöstedt, Bo Ahlström och
Per Strömgren

Omval
Nyval

Studiebesök/
stadspromenader

Anita Bergman och Annika Ekelund

Omval

Sång

Monica Darbom

Omval

Webmaster hemsidan

Gunnar Strömqvist

Omval

Samtliga val var enhälliga.
13

Övrigt

13.1 Avtackningar
Uno Herrlin Bo Ericson, Annika Carldén, Sonja Pragmén Brenning och Britt Ejermark
avtackades för värdefulla insatser för föreningen. De kommer att bli föremål för ytterligare avtackningar vid senare tillfällen.
13.2 Cathrine Karagianni och Clara Bodin från Telia Company informerade bl.a. om Telias
förhållande till sina seniorer. Catherine återkom senare efter stämmans avslutande och
berättade mera om Telias miljö- och hållbarhetsarbete, som bl.a. är vägledande för företagets affärsmetoder och sociala ansvarstagande.
14 Avslutning
Gunilla tackade de närvarande för uppmärksamheten och avslutade mötet.
Vid protokollet:

Justerat:

Kjell Ericson

Gunilla Gunnarsson

Kristina Olsson

Karin Neckam

