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Protokoll från årsstämma för Förbundet Aktiva Seniorer 2020 

 
 Sedan styrelsen för Förbundet Aktiva Seniorer beslutat att p g a riskerna för smittspridning 

ersätta en vanlig årsstämma med ett annat förfarande, ombads de 46 föreningarna i ett mejl 

den 22 augusti att lämna namn och mejladresser för de ombud som skulle representera 

föreningen. 37 föreningar anmälde ombud, och dessa fick den 31 augusti dagordning med 

beslutsförslag och tillhörande handlingar. Senast den 7 september hade man möjlighet att 

lämna synpunkter på det som skickats ut. Två föreningar, Nora och Uppsala, har framfört 

synpunkter, och dessa återges nedan. Övriga föreningar har antingen uppgett att man inte haft 

något att erinra eller inte svarat. 

De föreningar som deltagit i det förfarande, som ersätter årsstämman är Arboga, Borås, 

Enköping, Eskilstuna, Falköping, Falun, Gislaved, Gotland-Norr, Gotland-Sydväst, Gotland-

Visby, Grästorp, Gävle, Halmstad, Jönköping, Kalmar, Karlskrona, Köping, Lysekil, 

Mariestad, Motala, Nora, Nyköping/Oxelösund, Sala, Skellefteå, Skövde, Stockholm, 

Strängnäs, Sundsvall, Trollhättan, Umeå, Uppsala, Vänersborg, Västerås, Värnamo, Växjö, 

Örebro och Örsnsköldsvik. Dagordning med beslutsförslag och tillhörande handlingar har 

dessutom skickats till de nuvarande och föreslagna förbundsstyrelseledamöter, som inte är 

ombud, till revisorerna och till sammankallande  i valberedningen. 

Föreningen i Uppsala ville komplettera dagordningen med att frågan om formatet av 2020 års 

förbundsstämma skulle föreläggas förbundsstämman för formellt godkännande. 

Förbundsstyrelsen har gett föreningen i Uppsala följande svar:  Den 22 augusti får 

föreningarna besked om ersättning för förbundsstämma och att ombuden skall få dagordning 

med beslutsförslag och handlingar. Ingen förening ifrågasatte detta. Därför skickades 

dagordning och handlingar ut den 31 augusti. Förbundsstyrelsen anser inte  att man i 

efterhand kan ta upp förfaringssättet med ersättning för förbundsstämma och kräva att det 

skall godkännas formellt. Därför bör förslaget inte komplettera dagordningen.  

Föreningen i Uppsala har lämnat en reservation mot förbundsstyrelsens beslut. 

 

§ 1. Röstlängd 

       Röstberättigade ombud redovisas separat. 

 

§ 2. Val av rösträknare och justerare 

       Till rösträknare utsågs förbundsstyrelsens sekreterare Rolf Bååth och till justerare  

       förbundets revisor Roland Sandström. 

 

§ 3. Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelser inkl ekonomisk redovisning för 2018 

och 2019. 

      Verksamhetsberättelserna godkändes och lades till handlingarna. 

 

§ 4. Revisorernas berättelser för 2018 och 2019 

       Berättelserna godkändes och lades till handlingarna. 

 

§ 5. Fastställande av resultat- och balansräkningar för 2018 och 2019 

       Resultat- och balansräkningarna för 2018 och 2019 fastställdes. 
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 § 6. Disposition av under- och överskott 

        Resultaten för 2018 och 2019 överfördes i ny räkning. 

 

 § 7. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen  

        I enlighet med revisorernas förslag beviljades styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 2018   

        och 2019. 

  

 § 8. Verksamhetsplan för 2020 och 2021 samt budget för 2020 

         Föreningen i Nora har frågat hur regionansvariga utses och vem som ansvarar för att   

         samrådsmöten genomförs. Förbundsstyrelsen har svarat att regionansvariga utses av    

         förbundsstyrelsen och att man utgår från ledamöternas geografiska hemvist. Det är de  

         regionansvariga som ansvarar för samrådsmötenas genomförande. Föreningen frågar  

         också om förbundet avser att få ett överskott på interna utbildningar. Förbundsstyrelsen  

         har svarat att situationen har förändrats, sedan budgeten gjordes upp. 

         Föreningen i Uppsala föreslår att beslut om verksamhetsplan och budget bordläggs,       

         och att frågan delegeras till den nya förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen svarar att 

         verksamhetsplanen och budgeten togs fram inför den planerade årsstämman i maj, och  

         att det nu är hög tid att verksamhetsplan och budget börjar gälla. Därför bör förslaget  

         inte komplettera dagordningen.  

        Verksamhetsplan för 2020 och 2021 samt budget för 2020 godkändes. Föreningen i  

        Uppsala har lämnat en reservation mot förbundsstyrelsens förslag. 

 

§ 9.  Fastställande av årsavgift för kommande mandatperiod 

        Föreningen i Uppsala föreslår att lokalföreningarnas årsavgift till förbundet för 2021  

        slopas eller sänks. Förbundsstyrelsen anser att med det förfaringssätt som ersätter  

        förbundsstämma går det inte att ta ställning till ett sådant vagt förslag. Därför bör  

        förslaget inte komplettera dagordningen. 

        Medlemsavgifterna för åren 2021 och 2022 förblir oförändrade, d v s 15 

        kronor per medlem och år. Föreningen i Uppsala har lämnat en reservation mot  

        förbundsstyrelsens förslag. 

 

§ 10. Fastställande av antalet ledamöter i förbundsstyrelsen 

         Antalet ledamöter i förbundsstyrelsen skall under denna mandatperiod vara sex. 

 

§ 11. Val av förbundsordförande 

         Efter förslag från valberedningen valdes Åke Sundby, Enköping, (nyval), till ny  

         förbundsordförande. 

 

§ 12. Val av vice förbundsordförande 

         Efter förslag från valberedningen valdes Ingegerd Hörsne, Gotland, (nyval), till ny vice  

         förbundsordförande. 

 

 

 



 


