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Protokoll fört vid Aktiva Seniorers ordinarie förbundsstämma i Umeå 

den 13-14 maj 2016 
 

 
Närvarande: 
 
Från Förbundsstyrelsen 

Birgitta Berglund, Sundsvall, Förbundsordförande  
Asta Andersson, Karlskrona 
Willy Brändström, Umeå 
Rolf Bååth, Borås 
Lillemor Fridlundh, Skövde 
Anders Krafft, Eskilstuna 
Kaj Svartström, Köping 
 
Bengt Karlsson, Uppsala, sammankallande i valberedningen 
samt 50 ombud representerande 25 föreningar 
Medföljande och övriga deltagare 
Totalt 60 personer 
Under lördagen 2016-05-14 gästades Förbundsstämman av Förbundsrektorn Ann-Sofi 
Henriksson, Medborgarskolan. 

 
Vid samling i konferenslokalen hälsade Förbundsordföranden Birgitta Berglund alla väl-
komna till Aktiva Seniorers fjortonde förbundsstämma. 
 
Ordföranden i Föreningen Aktiva Seniorer i Umeå Willy Brändström hälsade välkommen till 
Umeå och tackade för att FAS Umeå fått förtroendet att genomföra förbundsstämman. Han in-
formerade om Umeå-föreningen med över 700 medlemmar och deras mycket populära verk-
samhet. Vidare berättade Willy Brändström om staden Umeå och dess många sevärdheter.  
 
Kommunfullmäktiges ordförande, som enligt planen skulle deltagit och informerat om staden m 
m, hade tyvärr fått förhinder. 
 
§ 1 Stämman öppnas 
 Birgitta Berglund förklarade förbundsstämman öppnad. 
 
§ 2 Val av ordförande att leda stämmoförhandlingarna 
 Efter valberedningens förslag valdes Joel Danielsson, Trollhättan, till mötesordförande. 
 
§ 3 Val av vice ordförande för stämmoförhandlingarna 
 Efter valberedningens förslag valdes Birgitta Berglund, Sundsvall, till vice mötesordfö-

rande. 
 
§ 4 Val av sekreterare för stämmoförhandlingarna 
 Efter förslag från valberedningen valdes Asta Andersson, Karlskrona, till mötessekrete-

rare. 
 
§ 5 Val av två justeringsmän för stämmoprotokollet tillika rösträknare 
 Efter valberedningens förslag valdes Ulla Englund, Uppsala, och Karin Larsson, Malmö, 

att jämte ordföranden justera protokollet och tillika fungera som rösträknare. 
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§ 6 Fastställande av röstlängd 
 Ordförande förrättade upprop av förbundsstyrelsens ledamöter samt anmälda 49 ombud 

representerande 25 föreningar. Ett av ombuden anlände senare på grund av flygförse-
ning. Röstlängden kompletterades och bestod slutligen av 50 ombud representerade 25 
föreningar. Röstlängden fastställdes. 

 
§ 7 Anmälan av övriga frågor, vilka stämman kan uppta till behandling 
 Lillemor Fridlundh önskade informera om FAS Golfen och om förbundets informations-

material. Beslutades att ta upp frågan. Se § 31 nedan. 
 
§ 8 Fastställande av föredragningslista 
 Fastställdes den förelagda föredragningslistan. 
 
§ 9 Förbundsstämmans behöriga utlysande 
 Inbjudan/Kallelse hade utsänts den 15 februari 2016 och stämmohandlingarna hade ut-

sänts den 21 april 2016. 
 Beslöts att förbundsstämman var behörigen utlyst. 
 
§ 10 Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelser inklusive ekonomisk redovisning för 

åren 2014 och 2015 
 Handlingarna har utsänts och Birgitta Berglund konstaterade att antalet medlemmar har 

ökat med över 200 under mandatperioden. Mycket tid har ägnats åt erforderligt förenings-
stöd för att behålla så många föreningar som möjligt av de som hamnat i kris. Så har t ex 
Gotlandsföreningarna nu aktiverats att delta i Samråd och Ordförandekonferenser. Arbe-
tet skall nu fortgå med att öka medlemsantalet och bilda nya föreningar. 

 
 Förbundsstyrelsens kassör hade förhinder närvara varför Anders Krafft redovisade resul-

tat- och balansräkningarna för åren 2014 och 2015 utvisande en god ekonomi. Upplösta 
föreningar har överfört kvarstående resultat till förbundet under fem år för att ge möjlighet 
till återupptagande av föreningarna. Därefter övergår kapitalet till förbundet. 

 Redovisade handlingar godkändes och lades till handlingarna. 
 
§ 11 Revisorns berättelse för åren 2014 och 2015 
 Anders Krafft föredrog revisionsberättelserna för åren 2014 och 2015 
 
§ 12 Fastställande av resultat- och balansräkningarna för åren 2014 och 2015 
 Fastställdes resultat- och balansräkningarna för åren 2014 och 2015, 
 
§ 13 Disposition av överskott 
 Beslöts att överföra resultaten för åren 2014 och 2015 i ny räkning. 
 
§ 14 Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen 
 Beslöts i enlighet med revisorns förslag att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 

under åren 2014 och 2015. 
 
§ 15 Propositioner – förslag från förbundsstyrelsen beträffande uppdatering av stadgar-

na 
 Diskuterades de olika förslagen till förnyelse av stadgarna och efter noggrann genomgång 

beslöts om ny lydelse för följande paragrafer: 
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              Förbundsstadgar, Förbundsstämma § 2 mom 2 
Ordinarie förbundsstämma hålls jämna år före maj månads utgång. Kallelse utsändes 
av förbundsstyrelsen senast sex veckor före stämman. 
Handlingar till stämman skall finnas tillgängliga på förbundets hemsida senast två 
veckor före stämman. 

Förbundsstadgar, Förbundsstyrelse § 4 mom 4 
Förbundsstyrelsen utser, efter samråd med föreningarna, ombud till Medborgarskolans 
regionstämmor. 
 
Förbundsstadgar, Verksamhets- och räkenskapsår § 5 
Förbundets verksamhets- och räkenskapsår omfattar ett kalenderår, 1 januari – 31 de-
cember. Bokslutssammandrag med kommentarer skall finnas tillgängligt på förbundets 
hemsida udda år snarast efter revisionen och jämna år i samband med stämmohand-
lingarna. 
 
Förbundsstadgar, Stadgeändring § 6 
Dessa stadgar kan ändras av ordinarie förbundsstämma genom beslut med minst 2/3 
majoritet. Ändringsförslag skall bifogas stämmohandlingarna på hemsidan senast två 
veckor före förbundsstämman för att kunna upptagas till behandling. 
Stadgarna träder i kraft, på alla nivåer, omedelbart efter förbundsstämmans beslut. 
 
Föreningsstadgar, Föreningsstämma § 4 mom 2 
Ordinarie föreningsstämma hålls årligen före mars månads utgång. Kallelse sändes av 
föreningsstyrelsen senast fyra veckor före stämman. Kallelse skall för kännedom sän-
das till Förbundsstyrelsen. Handlingar till föreningsstämma skall finnas tillgängliga sen-
ast två veckor före stämman. 
 
Föreningsstadgar, Föreningsstämma § 4 mom 3 
Extra föreningsstämma skall sammankallas om förbundsstyrelsen, föreningsstyrelsen 
eller föreningsrevisorn gör framställan härom. Kallelse till extra föreningsstämma ut-
sändes senast två veckor före stämman. 
 
Föreningsstadgar, Redovisning § 8 
I årsrapport redovisas balansomslutning, likvida medel och årets resultat samt antalet 
medlemmar per 31 december föregående år. Inbetalning av årsavgiften skall ske sen-
ast den 31 mars. 

 
 Uppdrogs åt styrelsen att inför nästa stämma göra en mer genomgripande översyn av 

stadgarna. 
 
§ 16 Bilaga 7 A: Motion från FAS Uppsala angående maximalt antal mandatperioder för 

styrelsemedlem 
 Förbundsstyrelsen avstyrkte motionen och ansåg att föreningarna har olika förutsättningar 

och bör kunna hantera frågan på ett tillfredsställande sätt. 
 Stämman beslöt avstyrka motionen och följa styrelsens förslag. 
 
§ 17 Bilagorna 7 B och 7 D: Motioner från FAS Lysekil och FAS Värnamo beträffande tid 

och plats för kommande förbundsstämma 2018 
 Förbundsstyrelsen avstyrkte båda motionerna. Plats för stämma bör hänskjutas till för-

bundsstyrelsen. 
 Stämman beslöt enligt styrelsens förslag och frågan hänsköts till förbundsstyrelsen. 

 
 



  Sid 4(6) 

 
Protokoll fört vid Aktiva Seniorers ordinarie förbundsstämma i Umeå 

den 13-14 maj 2016 
 

 
§ 18 Bilaga 7 E: Motion från FAS Motala beträffande vem som kan bli medlem i Aktiva 

Seniorer 
 Styrelsen avstyrker motionen. Föreningsstadgarnas § 2 täcker önskemålet. 
 Stämman avslog motionen. 
 
§ 19 Bilaga 7 F: Motion från FAS Strängnäs-Mariefred beträffande årsavgifter för med-

lemmar som tillkommer efter 1 oktober 
 Motionärerna föreslog tillägg till § 6 i Föreningsstadgan enligt följande: 
 
 Nya medlemmar som tillkommer under årets sista kvartal betalar vid inträdet gällande 

årsavgift för det kommande året. Avgiften inkluderar då de kvarvarande månaderna för in-
nevarande år. Detta innebär att medlemmen registreras som medlem det år betalningen 
kommit föreningen tillhanda, men intäkten periodiseras till kommande år och tas upp som 
intäkt först året efter det att inbetalningen gjorts. 

  
 Förbundsstyrelsen tillstyrkte motionen och stämman beslöt enligt styrelsens förslag. Före-

ningsstadgans § 6 kompletteras med ovanstående text. 
 
§ 20 Hemsidor 
 Kaj Svartström redovisade uppbyggnad och arbete med hemsidan för förbundsstyrelsen 

samt det stöd som lämnas till föreningarnas hemsidor. Det är önskvärt att så många före-
ningar som möjligt har egen hemsida då detta är ett snabbt och enkelt sätt att byta in-
formation mellan olika grupper inom förbundet. Dessutom har hemsidorna en stor PR-
effekt såväl för interna kontakter inom föreningarna som externt för att sprida kunskap om 
föreningen och förbundet, värva nya medlemmar m m. 

 
 
Förhandlingarna ajournerades fredag 13 maj och återupptogs lördag 14 maj. 
 
 
§ 21 Bilaga 7 C: Motion från föreningar i Region Älvsborg-Skaraborg med förslag att 

Förbundet Aktiva Seniorer inte längre skall kvarstå som medlemsorganisation inom 
Medborgarskolan 

 Joel Danielsson hälsade Förbundsrektor Ann-Sofi Henriksson, Medborgarskolan, väl-
kommen till mötet. 

 
 Ann-Sofi Henriksson redovisade Medborgarskolans planer på fortsatt arbete med en or-

ganisation där medlemsorganisationer var mycket viktiga. Man arbetar för ett utökat antal 
medlemsorganisationer och ett mer intensivt samarbete för att kommunikationen skall 
fungera på ett bättre sätt än tidigare. Hon beklagade djupt om Aktiva Seniorer inte ville 
delta i det arbetet. 

 
 Bengt Karlsson redovisade bakgrunden till samarbetet och dess betydelse bland annat vid 

bildandet av nya föreningar. Bengt Karlsson yrkade att ärendet skulle återremitteras till 
förbundsstyrelsen. 

 
 Frågan diskuterades och det framkom både för- och nackdelar i detta samarbete. För-

bundsstyrelsen visade på exempel där utlovad hjälp med utbildning etc inte kommit till 
stånd. Däremot framkom mycket positiva exempel på bra samarbete lokalt mellan före-
ningar och Medborgarskolan. 

 



  Sid 5(6) 

 
Protokoll fört vid Aktiva Seniorers ordinarie förbundsstämma i Umeå 

den 13-14 maj 2016 
 

         Stämman beslöt att återremittera frågan till förbundsstyrelsen för att inför nästa förbunds-
stämma 2018 bättre kunna genomlysa och klargöra vad som är bäst för Aktiva Seniorer. 

 
§ 22 Verksamhetsplan för kommande mandatperiod 
 Birgitta Berglund redovisade verksamhetsplanen inför kommande period 2016 och 2017 

med styrelseutbildning för föreningarna, informationsutbyte mellan föreningarna och för-
bundet, utveckling av hemsidor, samrådsmöten och ordförandekonferenser m m. 

 
§ 23 Budget 
 Anders Krafft redovisade budgeten för 2016. 
 
§ 24 Fastställande av årsavgift till förbundet under kommande mandatperiod 
 Beslöts i enlighet med förslag från förbundsstyrelsen att medlemsavgiften för åren 2017 

och 2018 förblir oförändrad, dvs 15 kronor per medlem och år. 
 
§ 25 Val av förbundsordförande 
 Valberedningen föreslog omval av Birgitta Berglund, Sundsvall, till förbundsordförande 

under kommande mandatperiod. 
 Stämman beslöt enligt förslaget. 
 
§ 26 Val av vice förbundsordförande 
 Valberedningen föreslog nyval av Christina Edvertz, Örebro, som ny vice förbundsordfö-

rande under mandatperioden. 
 Stämman beslöt enligt förslaget. 
 
§ 27 Val av sex ordinarie ledamöter i förbundsstyrelsen 
 På förslag av valberedningen valdes sex ledamöter till förbundsstyrelsen för kommande 

mandatperiod: 
 
 Omval av Rolf Bååth, Borås, Kaj Svartström, Köping, Lillemor Fridlundh, Skövde. 
 Nyval av Ingvor Lindström, Kungsbacka, Kerstin Avenberg, Stockholm, och Ulf Holmqvist, 

Uppsala. 
 
 Asta Andersson, Willy Brändström, Barbro Elggren och Anders Krafft hade undanbett sig 

omval. 
 
§ 28 Val av revisor och revisorssuppleant 
 Valberedningen föreslog Bengt Karlsson, Uppsala, som revisor och Jan Ericsson, Kungs-

backa, som revisorssuppleant. 
 
 Anders Krafft, förbundsstyrelsen, föreslog Gunnar Hedberg, Falköping, som revisor. 
 
 Stämman valde Gunnar Hedberg, Falköping, som revisor och Jan Ericsson, Kungsbacka, 

som revisorssuppleant. 
 
§ 29 Val av ombud till Medborgarskolans förbundsstämma 
 Stämman hänsköt frågan att välja ombud till Medborgarskolans förbundsstämma till för-

bundsstyrelsen. 
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§ 30 Val av valberedning 
 Efter valberedningens förslag utsåg stämman följande valberedning inför kommande 

mandatperiod: 
 Omval Karin Larsson, Malmö, sammankallande 
 Omval Ing-Marie Noréen, Kungsbacka 
 Nyval Margaretha Lundquist, Umeå 
 Nyval Birgitta Swenson, Skövde 
 Nyval Sten-Göran Johansson, Karlskrona 
, 
§ 31 Frågor vilka stämman beslutat uppta till behandling 
 Lillemor Fridlundh efterlyste värdförening för FAS Golfen under år 2017 och senare även 

för år 2018. Vidare redogjorde hon om förbundets informationsmaterial. 
 
§ 32 Anförande av Gunnar Hedberg, Falköping 
 Gunnar Hedberg höll ett anförande om hur det går till att bilda en förening, hur man byg-

ger upp organisationen och vilket ansvar styrelseledamöter, revisorer och andra har i 
sammanhanget. 

 
 Birgitta Berglund tackade för intressant föredrag. 
 
§ 33 Avslutning 
 Birgitta Berglund tackade avgående ledamöter Asta Andersson, Willy Brändström, (Barbro 

Elggren ej närvarande) och Anders Krafft för nedlagt arbete inom styrelsen. 
 
 Vidare allas vårt tack till Umeås Willy Brändström och hans medarbetare för att de ordnat 

denna förbundsstämma på ett så utmärkt sätt. 
 
 Tack även till vår stämmoordförande Joel Danielsson som tackade för förtroendet att ha 

fått leda stämman 2016. 
 

Birgitta Berglund förklarade därefter 2016 års förbundsstämma avslutad. 
 

  
 
 

 


