
Protokoll fört vid Aktiva Seniorers ordinarie förbundsstämma i Jönköping-Huskvarna den 
22-23 april 2006
Närvarande:
Förbundsstyrelsen
34 ombud representerande 28 föreningar
Revisor, valberedning och övriga deltagare
Totalt 60 personer
Gunnel Torstensson, FAS Jönköping, hälsade välkommen till årets förbundsstämma i Huskvarna. 
Hon berättade även lite om innehållet i presentkassarna, som varje deltagare erhållit.
Kommunalråd Mats Gren välkomnade Aktiva Seniorer till den framgångsrika kommunen 
Jönköping, Sveriges 10e största. Ett logistiskt centrum med förhållandevis låg arbetslöshet, hög 
livskvalitet, högsta födelsetal, (ökade med 1000 invånare 2005) framgångsrik utbildningsort, tätt 
med föreningar – både för unga och äldre – och större byggverksamhet än i Stockholm. Med andra 
ord, Jönköping är en framgångsrik kommun med stora utvecklingsmöjligheter. Positivt är även läget
intill den natursköna sjön Vättern och övrig natur, som gränsar till bebyggelsen. Efter en liten 
frågestund önskade Mats Gren oss några trevliga dagar i Jönköping och framgångsrika 
förhandlingar.
§1 Stämman öppnas
Ordförande Bengt Karlsson välkomnade särskilt de inbjudna gästerna, vår hedersordförande Knut 
Johansson, Medborgarskolans förbundsrektor Christer Wilestam och Medborgarskolans regionchef 
Sten-Göran Johansson med hustru Monica. Bengt Karlsson pekade på stämmans slogan, ”Att ha 
roligt är en allvarlig historia för Aktiva Seniorer”, vilket till stor del även genomsyrar föreningarnas 
aktiviteter tillsammans med allmänmänskliga och humanistiska synpunkter. Förbundsstyrelsen 
förelägger stämman en verksamhetsplan, som har högt ställda mål, tanken bakom är, ”tala om vad 
du vill göra, bjud in alla att vara med, tillsammans klarar vi att uppnå våra mål”. Bengt Karlson 
förklarade 2006 års stämma öppnad.
§2 Val av ordförande att leda stämmoförhandlingarna
Valdes Bengt Karlsson till ordförande att leda stämmoförhandlingarna.
§3 Val av vice ordförande för stämmoförhandlingarna 
Valdes Gunnel Torstensson, Jönköping, till vice ordförande.
§4 Val av sekreterare för stämmoförhandlingarna 
Valdes Gunn Severien, Laxå, till sekreterare.
§5 Val av två justeringsmän för stämmoprotokollet tillika rösträknare 
Valdes Margit Nordberg, Tingsryd och Bengt Holm, Vänersborg till justeringsmän.
§6 Fastställande av röstlängd
Röstlängden justerades medels upprop.
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§7 Anmälan av övriga frågor, som stämman kan uppta till behandling
Margareta Pettersson, Örebro, önskade diskutera frågan, varför FAS verksamhet i samarbete med 
Medborgarskolan, inte blir rätt kodad. Beslutades ta upp frågan, beredning sker i stadgeutskottet.
Åke Sundberg och Lars-Erik Johansson, Lysekil, önskade få belyst, varför ett antal föreningar vill 
lämna förbundet. Beslutades ta upp frågan, beredning sker i verksamhetsutskottet. 
Östen Engelbrektsson, Borås, tog upp stadgarnas skrivning under §5, mom 2, ”Föreningsstyrelsen 
skall ansöka om kommunala bidrag och övriga för föreningen aktuella bidrag.” Beslutades att ta 
upp frågan, beredning sker i stadgeutskottet.
§8 Fastställande av föredragningslista
Fastställdes den utsända föredragningslistan med ovan redovisade tillägg.
§9 Förbundsstämmans behöriga utlysande
Beslutades att stämman var behörigen utlyst.
Ajournerades förhandlingarna för utskottsarbete.
Återupptogs förhandlingarna den 23/4.



Joel Danielsson, förbundsstyrelsen, redogjorde för styrelsens pågående undersökning av behov och 
möjlighet till olika försäkringar för föreningarna och enskilda medlemmar. Stämman var mycket 
positiv till initiativet och såg fram emot kommande konkreta förslag.
Övertog Gunnel Torstensson ordförandeklubban.
§10 Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse
Verksamhetsutskottet, genom dess ordförande Lennart Törfeldt, vill göra följande tillägg: Gunnel 
Torstensson adjungerades till valberedningen 2006 och FAS Östersund, som beklagligtvis bortfallit 
i utskriften, lades till i listan över föreningar. Utskottet ansåg även att det är viktigt att 
kommunikationen fungerar med lokal nivå. Vidare att den del av FAS verksamhet, som ger 
underlag för bidrag kodas på rätt sätt av Medborgarskolan. Utskottet rekommenderar stämman att 
godkänna verksamhetsberättelsen med ovanstående tillägg. 
§11 Revisorns berättelse
Revisor P-O Holmberg uppläste revisionsberättelsen.
§12 Fastställande av resultat- och balansräkning
Ekonomiutskottets ordförande Gunvor Olson redogjorde för utskottets arbete, utskottet föreslår 
stämman fastställa resultat- och balansräkningen för 2004 och 2005. Stämman beslutade enligt 
utskottets förslag.
§13 Disposition av överskott
Beslutades enligt ekonomiutskottets föreslag att föra årens överskott i ny räkning. Beslutades att 
godkänna verksamhetsberättelsen och lägga den till handlingarna.
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§14 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Beslutade stämman, enligt revisorns förslag, att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den period, som 
revisionen omfattat.
§15 Framställningar och förslag från förbundsstyrelsen
Förbundsstyrelsens förslag om stadgeändring samt kompletterande supplement.
Stadgeutskottets ordförande Gunnar Dahlgren meddelade att utskottet instämmer i 
förbundsstyrelsens förslag att i § 1 Föreningsstadgarna införa tillägget: ”Medlemmar i förbundet är 
de föreningar, som antagit förbundets stadgar, namn vari orden Aktiva Seniorer ingår och införts i 
förbundets föreningsregister.”
Beslutade stämman enligt utskottets förslag.
I det kompletterande supplementet föreslogs följande ändring, sid 3, stycke 2: ”Förening, som 
beslutat om upplösning, bör efter förbundsstyrelsens prövning, ges rätt att överföra sina tillgångar 
till en nystartad förening.”
Beslutades enligt stadgeutskottets förslag.
§16 Förbundsstyrelsens svar på fråga från Olle Ripadal vid förbundsstämman 2004
Förbundsstyrelsens svar har behandlats av stadgeutskottet, som instämmer i styrelsens förslag till 
beslut, att frågan ska anses besvarad. Beslutade stämman enligt stadgeutskottets förslag.
§17 Verksamhetsplan och budget för innevarande kalenderår framläggs för kännedom
Verksamhetsplanen ”Vi går vidare 2”, har behandlats av verksamhetsutskottet, som anser att planen 
är bra och kan ligga till grund för fortsatt utvecklingsarbete. Dock vill utskottet påpeka följande: Att
uppnå målen, 30 000 medlemmar respektive 120 föreningar, kan dra betydande kostnader. Är 
förbundets intäkter tillräckliga? Även befintliga föreningar skall uppmärksammas – mycket viktigt. 
Anpassa storlek/medlemsantal till möjligheten att ordna bra aktiviteter (ledare, lokaler m m). Trycka
på att organisationen bygger på ideellt arbete. FAS-Sverige – något oklart begrepp, bör överses. 
Samråden kan själva ta initiativ till att bilda nya föreningar. Mentorn är den bäste ”entreprenören”. 
Idén är bra. Förtydliga att ”Förbundsjurist” och ”Förhandlingskonsult” kommer från våra egna 
medlemmar och således inte förväntas erhålla arvode. Lagledare Samråd – har den viktigaste 
posten.
Ekonomiutskottet rekommenderar den lagda budgeten för löpande kalenderår.
§18 Motion från FAS Jönköping ang arkivering



Verksamhetsutskottet rekommenderar stämman att bifalla motionen och uppdraga åt 
Förbundsstyrelsen ”att ta fram rekommendationer för arkivering samt att undersöka olika alternativ 
för fortsatt hantering”.
§19 Fastställande av årsavgift till förbundet
Ekonomiutskottet instämmer i förbundsstyrelsens förslag till oförändrar avgift 15,- per medlem.
Forts protokoll fört vid Aktiva Seniorers ordinarie förbundsstämma i Huskvarna-Jönköping 
den 22-23 april 2006
Forts
§19 Fastställande av årsavgift till förbundet
Utskottet vill även föreslå stämman bemyndiga förbundsstyrelsen att göra en
extra utdebitering för att kunna uppfylla verksamhetsplanens mål. Innan en sådan utdebitering sker 
ska styrelsen tillställa föreningarna en utredning som tydligt visar behovet av medel, hur dessa ska 
användas och vilket resultat som kan beräknas uppstå. 
Beslutade stämman enligt ekonomiutskottets förslag om oförändrad avgift samt att ge 
förbundsstyrelsen det föreslagna bemyndigandet.

§20 Val av förbundsordförande
Valberedningens ordförande, Lennart Törfeldt, redogjorde för valberedningens arbete. Föreslog 
valberedningen till förbundsordförande Bengt Karlsson, Uppsala. Valdes Bengt Karlsson till 
förbundsordförande.
§21 Val av vice förbundsordförande
Valberedningen föreslog Joel Danielsson, Trollhättan. Valdes Joel Danielsson till vice 
förbundsordförande.
§22 Val av minst 6 och högst 10 ordinarie ledamöter för förbundsstyrelsen
Beslutade stämman på valberedningens förslag att välja ytterligare 8 ledamöter.
Valberedningen föreslog: omval av Per Noordh, Strängnäs, Ing-Marie Noréen, Mariefred och Gunn 
Severien, Laxå samt nyval av Asta Andersson, Karlskrona, Per-Olof Olofsson, Göteborg, Bertil 
Pauli, Malmö, Börje Rosenberg, Skellefteå samt Margareta Westberg, Sundsvall. Beslutade 
stämman enligt valberedningens förslag.

§23 Val av revisor jämte suppleant
Valberedningen föreslog omval av P-O Holmberg samt som suppleant Jerker Melin. Valdes enligt 
valberedningens förslag.
§24 Val av ombud till Medborgarskolans förbundsstämma
Fick förbundsstyrelsen i uppdrag att utse ombud.
§25 Val av valberedning
Gunvor Johansson föreslog till valberedning, Lennart Törfeldt, Borås, sammankallande, Knut 
Johansson, Almunge samt Göte Landhage, Västerås. Valdes de föreslagna.
§26 Frågor, vilka stämman beslutat upptaga till behandling
Angående rapportering och kodning
Frågan är behandlad av stadgeutskottet, som föreslår stämman besluta att uppdraga åt styrelsen att 
tillse att rutinerna för rapportering till Medborgarskolan överses så att det säkerställs att de resultat, 
som framkommer blir rättvisande. Beslutades enligt utskottets förslag.
Innebörden av § 5, mom 2 ”Föreningsstyrelsen skall ansöka om kommunbidrag och övriga för 
föreningen aktuella bidrag”
Frågan är behandlad av stadgeutskottet, som hänvisar till framtidsagendan ”Vi går vidare” vid 2004 
års förbundsstämma, där frågor rörande FAS inställning till att söka offentliga bidrag behandlades. 
Därvid beslöts att det är varje förening, som själv avgör vilka bidrag man ska ansöka om. 
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§26 Frågor, vilka stämman beslutat upptaga till behandling
Stämman instämde i utskottets yttrande men kompletterade med att ge styrelsen i uppdrag att ta 



reda på vilka föreningar, som söker och erhåller kommun- respektive landstingsbidrag.
Varför lämnar föreningar förbundet
Frågan är behandlad i verksamhetsutskottet. Utskottet anför att en orsak till flykten kan vara 
upplösningen av distriktsorganisationen i Väst och det sätt på vilket den genomfördes. De 
föreningar, som ingick i organisationen, upplevde att en väl fungerande sammanslutning slogs 
sönder och att betydande bidrag från landstinget uteblev. Detta gäller dock inte 
Göteborgsföreningen, som ej var med i distriktet. Ordföranden, Bengt Karlsson, som själv deltagit i 
diskussionerna angående distriktet, verifierade för sitt vidkommande, att upplösningen föregicks av 
ett händelseförlopp som i efterhand kan betecknas som mindre väl genomfört. Det fanns goda skäl 
för att ta upp en diskussion men den gick snett redan från början på grund av att de som deltog hade
förutfattade meningar om varandras avsikter och bevekelsegrunder. 
Stämman avstod från att framföra entydiga förklaringar till det inträffade bland annat därför att de 
berörda föreningarna inte var representerade vid stämman. Ytterst är det bara de som vet det rätta 
svaret.

§27 Avslutning
Ordförande avtackade de ledamöter som valt att lämna styrelsen. De närvarande Margit Thorén och 
Gunnar Ahlström fick blomstercheckar, även Hadar Hyttsten och Bo Bergmark kommer att 
avtackas på lämpligt sätt. Han tackade även övriga styrelseledamöter för gott stöd och förtjänstfullt 
arbete under den gångna mandatperioden och inte minst under stämmodagarna. Ordförande i FAS 
Jönköping avtackades med ett blomster för både sitt och föreningsmedlemmarnas engagemang i 
förbundsstämman. 

Bengt Karlsson tackade för förtroendet att få leda förbundet Aktiva Seniorer i ytterligare en 
mandatperiod.
Styrelsens tack till ordförande framfördes av Gunn Severien.
Slutligen tackades alla närvarande för engagemang och intresse under förhandlingarnas två dagar 
varefter Bengt Karlsson förklarade 2006 års stämma för avslutad.
Bengt Karlsson        Gunnel Torstensson        Gunn Severien
Ordf                         V ordf                              Sekr
Justeras:
Margit Nordberg Bengt Holm


