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Protokoll fört vid Aktiva Seniorers ordinarie 

förbundsstämma i Värnamo den 25–26 maj 2018 

 

Närvarande: 

 

Från Förbundsstyrelsen 

Birgitta Berglund, Sundsvall, Förbundsordförande  

Rolf Bååth, Borås 

Christina Edvertz, Örebro 

Lillemor Fridlundh, Skövde 

Ulf Holmqvist, Uppsala 

Ingvor Lindström, Kungsbacka 

 

Birgitta Swenson, Skövde, sammankallande i valberedningen 

Gunnar Hedberg, Falköping, förbundsstyrelsens revisor 

samt 51 ombud  och 2 medföljande representerande 24 föreningar 

Totalt 61 personer 

 

Vid samling i konferenslokalen hälsade Förbundsordföranden Birgitta Berglund alla 

välkomna till Aktiva Seniorers femtonde förbundsstämma. 

 

Ordföranden i Föreningen Aktiva Seniorer i Värnamo Lars-Göran Klemming hälsade 

välkommen till Värnamo och tackade för att FAS Värnamo fått förtroendet att genomföra 

förbundsstämman. Därefter berättade Stina Gof, strategisk utvecklingschef i Värnamo, om 

stadens utveckling. 

 

Anders Landhage, som är Bitr. regionchef och Verksamhetschef vid Medborgarskolan 

Mälardalen, gav en fyllig information om den nya dataskyddsförordningen GDPR.  

 

§ 1 Stämman öppnas 

 Birgitta Berglund förklarade förbundsstämman öppnad. 

 

§ 2 Val av ordförande att leda stämmoförhandlingarna 

 Efter valberedningens förslag valdes Anders Krafft, Eskilstuna, till mötesordförande. 

 

§ 3 Val av vice ordförande för stämmoförhandlingarna 

 Efter valberedningens förslag valdes Christina Edvertz, Örebro, till vice 

mötesordförande. 

 

§ 4 Val av sekreterare för stämmoförhandlingarna 

 Efter förslag från valberedningen valdes Rolf Bååth, Borås, till mötessekreterare. 

 

§ 5 Val av två justeringsmän för stämmoprotokollet tillika rösträknare 

 Efter valberedningens förslag valdes Kjell Swärd, Västerås, och Bengt Karlsson, 

Uppsala, att jämte ordföranden justera protokollet och tillika fungera som rösträknare. 

 

§ 6 Fastställande av röstlängd 

 Röstlängden fastställdes. 

 

§ 7 Anmälan av övriga frågor, vilka stämman kan uppta till behandling 

 Önskemål framfördes om IT-insatser från förbundets sida. 

 

§ 8 Fastställande av föredragningslista 

 Efter förslag från Gunnar Hedberg ändrades turordningen i fråga om förbundets 

propositioner. Bilaga 8C skulle behandlas före bilagorna 8A och 8B. I övrigt 

 fastställdes den förelagda föredragningslistan. 
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§ 9 Förbundsstämmans behöriga utlysande 

 Inbjudan/Kallelse hade utsänts den 1 mars 2018. Beslöts att förbundsstämman var 

behörigen utlyst. 

 

§ 10 Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelser inklusive ekonomisk redovisning för 

åren 2016 och 2017 

 Handlingarna har utsänts och gicks igenom av mötesordföranden. Det konstaterades att 

ett litet ekonomiskt underskott 2016 vänts till ett överskott på 96 670 kr 2017. 

 Redovisade handlingar godkändes och lades till handlingarna. 

 

§ 11 Revisorns berättelse för åren 2016 och 2017 

 Gunnar Hedberg kommenterade revisionsberättelserna för 2016 och 2017. Han 

konstaterade att överskottet 2017 inte är acceptabelt om det inte skall täcka underskott 

eller är tillfälligt. Han ansåg också att förbundets kapitalöverskott för 2017, 662 776 kr, 

är alldeles för stort. Olika förslag om hur detta överskott skall användas framfördes. 

 

§ 12 Fastställande av resultat- och balansräkningarna för åren 2016 och 2017 

 Fastställdes resultat- och balansräkningarna för åren 2016 och 2017. 

 

§ 13 Disposition av under- och överskott 

 Beslöts att överföra resultaten för åren 2016 och 2017 i ny räkning. 

 

§ 14 Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen 

 Beslöts i enlighet med revisorns förslag att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 

under åren 2016 och 2017. 

 

§ 15 Återremiss på motion till årsstämman i Umeå 2016 

         Till årsstämman i Umeå hade föreningar i Älvsborg-Skaraborg motionerat om att 

Förbundet Aktiva seniorer inte längre skulle vara medlemsorganisation inom 

Medborgarskolan. Förbundsstyrelsen hade tillstyrkt, men stämman beslöt att 

återremittera frågan till förbundsstyrelsen för yttrande till årsstämman 2018. 

Förbundsstyrelsen har i ett nytt yttrande kommit fram till att förbundet med hänsyn till       

den positiva inställning till fortsatt samarbete som Medborgarskolan visat skall vara 

kvar som medlemsorganisation inom Medborgarskolan. Efter diskussion beslöt 

stämman att bifalla styrelsens förslag, men föreningarna i Falköping och Malmö 

reserverade sig och beslöt att inge en särskild reservation, som biläggs detta protokoll, 

Bil. 1 - reservation. 

 

§ 16 Motion från FAS Uppsala angående bildande och återskapande av föreningar 

Förbundsstyrelsen hade tillstyrkt motionen och stämman beslöt 

• att anmoda förbundsstyrelsen att utan fördröjning initiera insatser som resulterar 

i att nya föreningar uppstår, 

• att bemyndiga förbundsstyrelsen att använda i balansräkningen befintliga medel 

för återstart av föreningar utan att beakta från vilka orter dessa medel hänför sig, 

• att uppdra åt förbundsstyrelsen att efter samråd med föreningarna införa rutiner 

som gör att hos föreningar uppkomna svårigheter kan upptäckas i så god tid att 

de kan åtgärdas framgångsrikt. 

 

§ 17 Motion från FAS i Motala angående medlemskap i Föreningen Aktiva Seniorer 

          Föreningen i Motala vill att det inte skall vara någon åldersgräns för att bli medlem i 

Aktiva Seniorer. Förbundsstyrelsen hade avstyrkt motionen med hänsyn till att 

föreningsstadgarna § 2 täcker önskemålet, och stämman följde förbundsstyrelsens 

beslut. 
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 När stämmodeltagarna återsamlades den 26 maj, meddelade Christina Edvertz att 

förbundets ordförande Birgitta Berglund avlidit under natten. Birgitta Berglunds minne 

uppmärksammades med en tyst minut. 

          Värnamoföreningens vice ordförande Monica Lembke berättade om Gummifabriken 

och ledde en vandring genom byggnaden. 

          I den förstämning som rådde efter beskedet om Birgitta Berglunds bortgång, var alla av 

den uppfattningen att stämman skulle fullföljas. 

 

 § 18 Proposition – förslag från förbundsstyrelsen beträffande årlig förbundsstämma 

          Förbundsstyrelsen hade föreslagit införande av årlig förbundsstämma. Kontinuiteten i  

          styrelsearbetet skulle bli bättre, om inte alla styrelseledamöter väljs samtidigt. Under  

          diskussionen om förslaget framfördes fyraårig mandattid som ett alternativ, men detta  

          avvisades av stämman, som beslöt att stämman även i fortsättningen skall äga rum  

          vartannat år. 

 

§ 19  Proposition - förslag från förbundsstyrelsen om nya förbunds- och 

föreningsstadgar  

 Förbundsstyrelsen hade fått i uppdrag av förbundsstämman 2016 att göra en översyn av 

förbunds- och föreningsstadgarna. Förslag hade upprättats av förbundets revisor Gunnar 

Hedberg, och dessa förslag hade granskats av en arbetsgrupp inom förbundsstyrelsen 

och presenterats vid ordförandekonferenser och samråd. 

 Stämman tillstyrkte förslaget till nya förbundsstadgar efter följande ändringar. 

 De inledande paragraferna skall ha ändrad ordningsföljd, så att § 1 kommer först, 

därefter § 3, § 4 och § 2. Första meningen i § 2 skall lyda: Förbundet Aktiva Seniorer 

 har som mål att främja medlemmarnas intressen. I § 13 skall första meningen ändras till 

Förbundsstämman utser revisor/revisorer och ersättare. 

 Stämman tillstyrkte förslaget till nya föreningsstadgar efter följande ändringar. 

          Rubriken skall vara Förslag till Normalstadgar. I första meningen i § 2 skall arbete 

bytas ut mot verksamhet. 

 

§ 20 Verksamhetsplan för 2018 och 2019 och budget för 2018 

         Verksamhetsplanen med sex prioriterade områden redovisades. Budgeten för 2018 

kommenterades av förbundets kassör Ingvor Lindström, som konstaterade att 

underskottet kommer att bli större än det budgeterade beloppet på 32 500 kr. 

Anledningen till detta är främst ökade kostnader för resor och möten samt förväntade 

IT-utgifter. 

 

§ 21 Fastställande av årsavgift till förbundet för kommande mandatperiod 

         Stämman beslöt att medlemsavgiften för åren 2019 och 2020 förblir oförändrad, dvs 15 

kronor per medlem och år. 

 

§ 22 Fastställande av antalet ledamöter i förbundsstyrelsen   

          Stämman beslöt att antalet ledamöter i förbundsstyrelsen även under kommande  

          mandatperiod skall vara åtta. 

 

 § 23 Val av ledamöter i förbundsstyrelsen 

          Efter förslag från stämmans ordförande beslöt stämman att med anledning av 

förbundsordförandens bortgång ajournera valet av styrelseledamöter till en extra 

förbundsstämma. 
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 § 24 Val av revisorer och ersättare 

         På förslag från valberedningen valdes för kommande mandatperiod som revisorer nyval 

av Leif Johansson, Örebro och Roland Sandström, Skövde samt som ersättare omval av 

Jan Ericsson, Kungsbacka. 

  

§ 25 Val av ombud till Medborgarskolans förbundsstämma 

          Stämman hänsköt frågan om val av ombud  till Medborgarskolans förbundsstämma till 

förbundsstyrelsen.  

 

 § 26 Val av valberedning 

          Efter förslag från valberedningen utsåg stämman följande valberedning fram till  

          kommande extra förbundsstämma. 

          Omval av Birgitta Swenson, Skövde, sammankallande 

                           Ing-Marie Noréen, Kungsbacka 

                           Margaretha Lundquist, Umeå 

                           Sten-Göran Johansson, Karlskrona 

           Nyval av Lillemor Fridlundh, Skövde 

 

§ 27 Frågor, vilka stämman beslutat uppta till behandling 

         Det konstaterades att förbundet har möjligheter att satsa på IT-insatser. Stämman beslöt 

att extra stämma skall hållas inom tre månader. 

  

§ 28 Avslutning 

          Christina Edvertz tackade Anders Krafft  för hans ledning av stämman och föreningen i 

Värnamo för värdskapet 

 

          Christina Edvertz förklarade 2018 års förbundsstämma för avslutad. 
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Bil. 1 - reservation 

 

 
   

 


