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Protokoll fört vid Aktiva Seniorers ordinarie förbundsstämma i Borås 

den 29-30 maj 2010 
 

Närvarande: 
 
Från Förbundsstyrelsen 

Bengt Karlsson, Förbundsordförande, Uppsala 
Joel Danielsson, Trollhättan 
Lars Hellström, Örebro 
Asta Andersson, Karlskrona 
Bengt Lindh, Borås 
Ing-Marie Noréen, Kungsbacka 
Börje Rosenberg, Skellefteå 

 
81 ombud representerande 41 föreningar 
Chefen för Borås konstmuseum Hasse Persson 
Förbundsrektor Carl Johan Östh, Medborgarskolan 
Förbundets hedersordförande Knut Johansson 
Övriga deltagare 
Totalt 105 personer 
 
Före förbundsstämman bjöd Borås kommun samtliga deltagare på lunch och dagens värd, kom-
munalrådet Ulrik Nilsson, hälsade välkommen och informerade om kommunen och dess olika 
projekt. 
 
Vid samling i konferenslokalen hälsade förbundsordföranden Bengt Karlsson alla gäster och 
medlemmar välkomna till förbundets elfte förbundsstämma. 
 
Ordföranden i Föreningen Aktiva Seniorer i Borås, Ulf Göran Privér , hälsade välkommen 
till Borås-föreningen, landets största förening med ca 1 700 medlemmar, och tackade för förtro-
endet att få genomföra förbundsstämman i Borås. 
 
Chefen för Borås konstmuseum, Hasse Persson, presenterade Skulpturstaden Borås och berät-
tade ingående om hur det blivit så, alla krokiga vägar fram till beslut om investeringar och pla-
cering samt hur det första projektet givit spinoffeffekter så, att staden idag kan glädjas åt och visa 
upp ett stort antal skulpturer skapade av världsberömda skulptörer. 
Ett mycket uppskattat föredrag där blomstertack framfördes av Bengt Karlsson och auditoriet 
tackade med varma och långa applåder. 
 
§ 1 Stämman öppnas 
 Förbundsordföranden Bengt Karlsson hälsade alla välkomna till den elfte förbundsstäm-

man inom Aktiva Seniorer och vände sig särskilt till förbundets hedersordförande Knut Jo-
hansson och Gunn Severien, vilka bildade förbundet för 22 år sedan. Stor applåd. 

 Vidare hälsades förbundsrektor Carl Johan Östh, Medborgarskolan, särskilt välkommen. 
 Bengt Karlsson förklarade därefter förbundsstämman officiellt öppnad. 
 
§ 2 Val av ordförande att leda stämmoförhandlingarna 
 Valdes Ulf-Göran Privér, Borås, till ordförande under stämmoförhandlingarna. 
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§ 3 Val av vice ordförande för stämmoförhandlingarna 
 Valdes Marianne Lilja, Karlstad, till vice ordförande under stämmoförhandlingarna. 
 
§ 4 Val av sekreterare för stämmoförhandlingarna 
 Valdes Asta Andersson, Karlskrona, till sekreterare under stämmoförhandlingarna. 
 
§ 5 Val av två justeringsmän för stämmoprotokollet tillika rösträknare  
 Valdes Christina Edverts, Örebro, och Sten-Göran Johansson, Karlskrona, att jämte ordfö-

randen och vice ordföranden justera protokollet. 
 
Bengt Karlsson överlämnade ordförandeklubban till Ulf-Göran Privér, som nu leder förhandling-
arna. 
 
§ 6 Fastställande av röstlängd 
 Ordförande förrättade upprop av förbundsstyrelsens ledamöter samt anmälda ombud. Röst-

längden fastställdes. 
 
§ 7 Anmälan av övriga frågor, vilka stämman kan uppta till behandling 
 Inga frågor hade anmälts. 
 
§ 8 Fastställande av föredragningslista 
 Fastställdes den förelagda föredragningslistan. 
 
§ 9 Förbundsstämmans behöriga utlysande 
 Kallelse hade utsänts den 1 februari 2010, vilket gav en god marginal till stadgarnas stipu-

lerade sex veckor före stämmodag. 
 Beslutades att förbundsstämman var behörigen utlyst. 
 
§ 10 Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelser för åren 2008 och 2009 samt ekonomisk 

redovisning 
 Redovisades tidigare utsända verksamhetsberättelser med förvaltningsberättelser samt re-

sultat- och balansräkningar för åren 2008 och 2009. 
 
 Efter delredovisning av verksamhetsområdena och diskussion speciellt beträffande utgåen-

de föreningar, godkändes verksamhetsberättelserna och förvaltningsberättelserna och lades 
till handlingarna. 

 
 Uppdrogs åt förbundsstyrelsen att ta upp diskussioner med de föreningar som ej betalat 

medlemsavgiften och därvid redovisa fördelen med att kvarstå i förbundet. Om berörd fö-
rening ändå vidhåller beslutet att utgå skall krav ställas att föreningen verkligen utgår ge-
nom att avstå från nuvarande logotype och namn. 

 
§ 11 Revisorns berättelse 
 Revisor P O Holmberg föredrog revisionsberättelser för åren 2008 och 2009. 
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§ 12 Fastställande av resultat- och balansräkning 
 Fastställdes resultat och balansräkningarna för åren 2008 och 2009. 
 
§ 13 Disposition av överskott 
 Beslutades att överföra resultaten för åren 2008 och 2009 i ny räkning. 
 
§ 14 Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen 
 Beslutades enligt revisorns förslag att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för 

åren 2008 och 2009. 
 
Ajournerades förhandlingarna och återupptogs den 30 maj 2010 kl 1025 
 
 Förbundsrektor Carl Johan Östh från Medborgarskolan talade om folkbildning och infor-

merade om Medborgarskolans organisation och arbetssätt. Medborgarskolan, som i år fyl-
ler 70 år, kommer att fira detta vid årsstämman. 

 
§ 15 Inkomna motioner 
 Aktiva Seniorer i Värnamo hade inkommit med motion angående inrättandet av riksmäs-

terskap i golf. 
 Beslöts enligt förbundsstyrelsens förslag att bifalla förslaget om att i enlighet med motio-

nens intentioner verka för inrättande av ett riksmästerskap i golf. 
 
 Värnamo-föreningen hade också inkommit med motion om att uppta förhandlingar med 

Medborgarskolan med målsättningen att erhålla en formaliserad samverkan. 
 Redovisades tidigare centrala förhandlingar med Medborgarskolan, vilka lett till bra sam-

arbete såväl centralt som regionalt och lokalt varför styrelsen ställde sig tveksam till nya 
förhandlingar. 

 Beslöts att motionen därmed var besvarad. 
 
 Värnamo-föreningen hade även inkommit med motion angående framtagande av lämplig 

logotype/föreningsmärke att användas som klistermärke/tygmärke m m. 
 Beslöts att bifalla förslaget om tillverkning av föreningsmärke – uppdrogs åt förbundssty-

relsen att ta fram lämpligt märke som bygger på nuvarande logotype. 
 
 Aktiva Seniorer i Strängnäs hade lämnat in motion angående rabatter inom kollektivtra-

fiken. 
 Beslöts 

- att tillstyrka motionens uppdrag till styrelsen som riktlinjer för åtgärder ägnade att till-
varata motionärernas syften 

- att anta av styrelsen utarbetat förslag till uttalande samt 
- att uppdra åt styrelsen att sända uttalandet till utvalda reseföretag och media. 
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§ 16 Proposition – förslag från förbundsstyrelsen 
 Proposition från förbundsstyrelsen angående stadgeändring vad gäller antalet ledamöter i 

föreningsstyrelser samt mandatperiodens längd. 
 
 Beslöts om formulering i Föreningsstadgarnas § 4 mom 6: 
 
 Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden behandlas: 
 Val av ordförande att leda stämmoförhandlingarna 
 Val av vice ordförande för stämmoförhandlingarna 
 Val av sekreterare för stämmoförhandlingarna 
 Val av två justeringsmän för stämmoprotokollet tillika rösträknare 
 Fastställande av röstlängd 
 Anmälan av övriga frågor, vilka stämman kan uppta till behandling 
 Fastställande av föredragningslista 
 Föreningsstämmans behöriga utlysande 
 Föreningsstyrelsens verksamhetsberättelse inkl ekonomisk redovisning 
 Revisorns berättelse 
 Fastställande av resultat- och balansräkning 
 Disposition av överskott respektive täckande av underskott 
 Fråga om ansvarsfrihet för föreningsstyrelsen 
 Verksamhetsplan och budget för innevarande kalenderår framläggs för kännedom 
 Motioner från enskilda medlemmar 
 Fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår 
 Val: Mandatperiodens längd för styrelsens ledamöter fastställs av respektive före-

ningsstämma, dock högst två (2) år, därefter ev omval. Vid valen skall successiv till-
sättning beaktas. 

 Val av föreningsordförande 
 Val av vice föreningsordförande 
 Val av minst tre (3) övriga ledamöter i föreningsstyrelsen 
 Val av revisor jämte suppleant 
 Val av ombud till Aktiva Seniorers förbundsstämma 
 Val av valberedning 
 Frågor, vilka stämman beslutat uppta till behandling 
 
 Stadgarna finns på hemsidan   www.aktivaseniorer.com   Enligt särskilt önskemål beslöts 

att stadgarna skall sändas med E-post till alla föreningar. 
 
§ 17 Fastställande av årsavgift till förbundet 
 Redovisades proposition från förbundsstyrelsen om förbundsavgifter för åren 2011 och 

2012. 
 Beslöts enligt förslaget 

- att förbundsavgiften för 2011 och 2012 skall vara 15 kronor per medlem och år 
- att nybildade föreningar skall vara befriade från att erlägga förbundsavgift under de två 

första åren. 
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§ 18 Verksamhetsplan och budget för innevarande kalenderår framläggs för kännedom 
 Lars Hellström redogjorde för styrelsens förslag till budget samt verksamhetsplaner. 
 
 Bengt Karlsson beskrev bakgrunden där det tidigare satta målet år 2012 var 120 föreningar 

med 30 000 medlemmar. 
 Förslag framkom att FAS med stöd från Medborgarskolan tar fram riktlinjer och startar 

diskussionsgrupper för en hållbar utveckling mot framtiden. 
 Förslaget noterades. 
 
§ 19 Val av förbundsordförande 
 Valberedningens ordförande Gunn Severien redogjorde för valberedningens arbete. Man-

datperioden för framlagda förslag gäller fram till nästa förbundsstämma, alltså två år. 
 
 Valberedningen föreslog nyval av Ing-Marie Noréen, Kungsbacka, till förbundsordförande. 
 Valdes Ing-Marie Noréen. 
 Bengt Karlsson, Uppsala, hade undanbett sig omval. 
 
§ 20 Val av vice förbundsordförande 
 Valberedningen föreslog nyval av Börje Rosenberg, Skellefteå, som vice ordförande. 
 Valdes Börje Rosenberg. 
 Joel Danielsson, Trollhättan, hade undanbett sig omval. 
 
§ 21 Val av ytterligare 7 ordinarie ledamöter  
 På valberedningens förslag omvaldes, Asta Andersson, Karlskrona, Lars Hellström, Öre-

bro, och Bengt Lindh, Borås, samt nyvaldes Maj-Britt Danielsson, Värnamo, Hans Ridder-
ström, Linköping, Lars-Erik Roos, Mbsk-Seniorerna Stockholm, och Lillemor Fridlund, 
Skövde. 

 Bertil Pauli, Malmö, och Gusten Rolandsson, Östersund, hade undanbett sig omval. 
 
§ 22 Val av en revisor jämte suppleant 
 Valberedningen föreslog omval av P-O Holmberg, Stockholm, som ordinarie samt Ann-

Sofi Carlsson, Örebro, som suppleant. 
 Valdes enligt förslaget. 
 
§ 23 Val av ombud till Medborgarskolans förbundsstämma. 
 Uppdrogs åt förbundsstyrelsen att utse ombud till Medborgarskolans förbundsstämma. 
 
§ 24 Val av valberedning 
 Föreslogs till valberedning Knut Johansson, Gunn Severien, Bengt Karlsson och Joel Da-

nielsson med Gunn Severien som sammankallande. 
 Valdes enligt förslaget  
 
§ 25 Frågor, vilka stämman beslutat uppta till behandling 
 Inga frågor anmälda. 
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§ 26 Avslutning 
 Ing-Marie Noréen tackade för förtroendet att få leda Förbundsstyrelsen under kommande 

period. 
 Ing-Marie Noréen avtackade avgående Bengt Karlsson och Joel Danielsson med gåva. 
 Avgående Bertil Pauli och Gusten Rolandsson, som ej var närvarande, avtackas separat. 
 
 Varmt tack framfördes till Borås-föreningen för allt arbete i samband med stämman. 
 Ulf Göran Privér framförde tack till Lotta Löfgren-Hjelm, Karin Alm, Bengt Lindh och 

Rolf Bååth för arbetet inför stämman och Ing-Marie Norén framförde tack till Asta An-
dersson. 

 
 Joel Danielsson framförde tack för trevligt samarbete i styrelsen, för present och varma ord 

samt önskade nya styrelsen lycka till. 
 
 Bengt Karlsson underströk vikten av att föreningarna lämnar in alla uppgifter så snart möj-

ligt, det gäller såväl registerändringar till Margit Thorén som ekonomiska uppgifter till 
Lars Hellström. 

 
 Han tackade därefter såväl styrelsen som föreningarna för gott samarbete under gångna år 

och önskade nya styrelsen lycka till samt förklarade årets förbundsstämma avslutad. 
 
 Vid protokollet 
 Asta Andersson 
 Asta Andersson 
 Sekreterare 

Justerat: 
 
  Ulf-Göran Privér  Marianne Lilja 
  Ulf-Göran Privér, Borås Marianne Lilja, Karlstad 
  Ordförande vid stämman Vice ordförande vid stämman 
 
  Christina Edvertz Sten-Göran Johansson 
  Christina Edvertz Sten-Göran Johansson 
  Örebro Karlskrona 


