
Protokoll fört vid Aktiva Seniorers ordinarie förbundsstämma på Viking Line 
Cinderella den 19-20 maj 2008

Närvarande:
Förbundsstyrelsen
88 ombud representerande 41 föreningar
Medborgarskolans förbundsordförande Leif Carlsson
Förbundets hedersordförande Knut Johansson
Övriga deltagare
Totalt 132 personer

§1 Stämman öppnas
Ordförande Bengt Karlsson hälsade välkommen ombord på Cinderella, 
Medborgarskolans förbundsordförande, Leif Carlsson, hedersordförande Knut 
Johansson, valda ombud och övriga deltagare.
Årets stämma är en jubileumsstämma med anledning av Aktiva Seniorers 20 år. 
Det var en turbulent start men därefter har Aktiva Seniorer spritt sig över landet 
och vårt koncept har gjort att fler och fler söker sig till vår verksamhet. 
Ordförande förklarade därefter stämman öppnad.

§2 Val av ordförande att leda stämmoförhandlingarna
Valdes Bengt Karlsson.

§3 Val av vice ordförande för stämmoförhandlingarna
Valdes Britt Hallgren till vice ordförande.

§4 Val av sekreterare för stämmoförhandlingarna
Valdes Gunn Severien till sekreterare.

§5 Val av två justeringsmän för stämmoprotokollet tillika rösträknare
Valdes Marianne Lilja, Karlstad och Hadar Hyttsten, Stockholm.

§6 Styrelsen proposition nr 1 ang utökat antal grundombud
Propositionen om stadgeändring avseende antal grundombud, ”Förbundsstadgar 
§2, mom 1, Förbundsstämman består av förbundsstyrelsens ledamöter jämte 
valda ombud från föreningarna. Föreningarna äger vardera utse två grundombud
samt ytterligare ett ombud för varje fullt femhundratal medlemmar. Dock högst 
fem ombud per förening.”
Propositionen har varit på remiss under det gångna året med förslag att 
stadgeändringen skulle få genomslag vid 2008 års stämma. Ingen förening har 
anmält avvikande mening. Stämman beslutade att godkänna styrelsens 
proposition angående ändring av stadgarna samt att beslutet omedelbart 
justerades och att den förändrade lydelsen av §2 mom1 i förbundets stadga 
skulle ligga till grund för fastställande av röstlängd vid 2008 års 
förbundsstämma.

Förhandlingarna ajournerades. 

Knut Johansson och Gunn Severien gav en liten inblick i starten och 
uppbyggnaden av Aktiva Seniorer.
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Mårten Grabbe, doktorand inom Centrum för Förnybar Elenergiomvandling vid 
Ångströmslaboratoriet höll en intressant och mycket uppskattad föreläsning med
många åhörarfrågor om forskningen inom våg-, vind- och solkraft samt 
energiomvandling från strömmande vatten. 

Förhandlingarna återupptogs den 20 maj kl 9

§7 Fastställande av röstlängd
Ordförande förrättade upprop av förbundsstyrelsens ledamöter samt anmälda 
ombud. Röstlängden fastställdes.

§8 Anmälan av övriga frågor, vilka stämman kan upptaga till behandling
Följande frågor anmäldes: Gösta Näslund, Östersund, ang användande av 
namnet Aktiva Seniorer,
Gunnar Langwagen, Alingsås, ang uttalande i skattefråga,
Hadar Hyttsten, Stockholm, ang förbundets mall för hemsidor med enhetlig 
design.
Beslutades att ta upp frågorna.

§9 Fastställande av föredragningslista
Fastställdes den förelagda föredragningslistan.

§10 Förbundsstämmans behöriga utlysande
Kallelse hade skickats den 2 april, vilket gav en god marginal till stipulerade 6 
veckor. Beslutades att förbundsstämman var behörigen utlyst.

§11 Förbundsstyrelsen verksamhetsberättelse
Efter frågor och livlig diskussion beslutade stämman att lägga 
verksamhetsberättelsen till handlingarna.

§12 Revisorns berättelse
Revisor P O Holmberg föredrog revisionsberättelsen.

§13 Fastställande av resultat- och balansräkning
Per Noordh presenterade årens resultat- och balansräkningar. Stämman 
beslutade att fastställa resultat- och balansräkningarna.

§14 Disposition av överskott
Beslutades att överföra årets överskott i ny räkning.

§15 Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen
Beslutades enligt revisorns förslag att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens 
ledamöter.

§16 Styrelsen proposition nr 2, ang utseende av ersättare
Ordförande redogjorde för bakgrunden till propositionen. Beslutade stämman 
godkänna förslaget ang utseende av ersättare.
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§17 Verksamhetsplan och budget för innevarande kalenderår framläggs för 
kännedom
Per Noordh redogjorde för styrelsens budget samt verksamhetsplaner.

§18 Ev motioner
Några motioner förelåg ej.

§19 Fastställande av årsavgift till förbundet
Styrelsen föreslår oförändrad avgift. Beslutade stämman enligt styrelsens 
förslag.

Ajournerades förhandlingarna för ett kortare seminarium kl 11 och lunch
Återupptogs förhandlingar kl 14

§20 Val av förbundsordförande
Valberedningens ordförande Knut Johansson redogjorde för sitt arbete. Han 
föreslog omval av Bengt Karlsson till förbundsordförande. Valdes Bengt 
Karlsson.

§21 Val av vice förbundsordförande
Valberedningen föreslog omval av Joel Danielsson, Valdes Joel Danielsson.

§22 Val av ytterligare 8 ordinarie ledamöter 
På valberedningens förslag omvaldes Ing-Marie Noréen, Asta Andersson, Bertil 
Pauli och Börje Rosenberg, samt nyvaldes Lars Hellström, Ulla Carlsson, Bengt 
Lind samt Gusten Rolandsson,

§23 Val av en revisor jämte suppleant
Valberedningen föreslog omval av P-O Holmberg som ordinarie samt som 
suppleant Per Noordh, valdes enligt förslaget.

§24 Val av ombud till Medborgarskolans förbundsstämma.
Valdes Knut Johansson samt Per Noordh till ombud.

§25 Val av valberedning
Föreslogs till valberedning Knut Johansson, Gunn Severien samt P-O Olofsson.
Valdes enligt förslaget, utsågs Gunn Severien till sammankallande.

§26 Frågor, vilka stämman beslutat upptaga till behandling
1. Frågan om namnet Aktiva Seniorer. Ett bemanningsföretag har bildats i 

Östersund under namnet Aktiva Seniorer. Seniorer uthyrs som hjälp till 
andra seniorer. Beslutades att begära hjälp från förbundets jurist för att 
klarlägga om vi har möjlighet att reagera.

2. Stämmouttalande i skattefråga. Efter votering beslutades det att ej göra något
uttalande.

3. Angående design och likartad utformning hemsidor. Beslutades att ge den 
nya styrelsen uppdraget.
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§27 Avslutning
Avtackade ordförande Bengt Karlsson de avgående styrelseledamöterna 
Margareta Westberg och Per-Olof Olofsson medels harangering och 
blomstercheck. Per Noordh som varit kassör i 12 år och Gunn Severien, 
sekreterare i 20 år blev föremål för särskilda hyllningar.
Ordförande tackade därefter de närvarande för en intressant och engagerande 
stämma samt förklarade stämman avslutad.

Bengt Karlsson Britt Hallgren
Ordförande Vice ordförande

Gunn Severien
Sekreterare

Justeras:

Marianne Lilja Hadar Hyttsten

Tillbaka!
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