
KTH-SENIORER Utkast till årsmötesprotokoll per capsulam

Sammanträdesdatum 

22-04-28

§ 1 Val av sekreterare att föra protokollet
Jan Grandell utsågs till sekreterare att föra protokollet. 

Eftersom årsmötet inte kan hållas traditionsenligt med anledning av covid-19 föreligger inget 
behov av ordförande för detta möte.  

§ 2 Val av två personer att justera protokollet
Till protokolljusterare utsågs Marianne Ahlnäs och Lena Beronius Abramson. 

§ 3 Verksamhetsberättelse för år 2021
Verksamhetsberättelsen som har sänts ut till medlemmarna och lagts ut på KTH-Seniorers 
hemsida godkändes och lades till handlingarna. 

§ 4 Årsredovisning för år 2021 
Årsredovisningen som har sänts ut till medlemmarna och lagts ut på KTH-Seniorers hemsida 
godkändes och lades till handlingarna. 

§ 5  Revisorernas berättelse för år 2021 
Revisorernas berättelse som har sänts ut till medlemmarna och lagts ut på KTH-Seniorers 
hemsida lades till handlingarna.  

§ 6 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen  
Årsmötet beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021. 

§ 7 Medlemsavgift för år 2023                                                                               
Beslutades att medlemsavgiften för år 2023 skall vara densamma som tidigare, 120 kr. 

§ 8 Val av styrelse och funktionärer                                                                                          
Valberedningens förslag till styrelseledamöter, suppleanter och revisorer har sänts ut till 
medlemmarna och lagts ut på KTH-Seniorers hemsida. Mötet utsåg styrelse och funktionärer 
enligt valberedningens förslag:

Ordförande                  Anna Brising omval 1 år

Ledamot                     Jan Grandell omval 2 år
Ledamot                     Bo Jalkelöv omval 2 år
Ledamot                     Anne Jifält kvarstår 1 år
Ledamot                     Margareta Stenlund nyval 2 år

Suppleant     Gunnar Alin nyval 1 år
Suppleant                   Bosse Rydh omval 1 år
Suppleant     Agneta Wallers omval 1 år



Revisor                       Leena Druck omval 2 år
Revisor                       Marianne Spalding nyval 2 år
Revisorssuppleant      Lena Edvardsson nyval 1 år

§ 9 Val av valberedning                                                                                                       
Årsmötet utsåg inför 2023 års årsmöte följande valberedning:

Anita Johansson  omval 2 år

Elisabeth Söderhäll  nyval 2 år

Anita Johansson utsågs till sammankallande. 

§ 10 Rätt att teckna föreningen                                                         
Årsmötet beslöt att ordföranden och kassören ges rätt att teckna föreningen var för sig. Denna 
punkt förklarades omedelbart justerad.  

§ 11 Övriga ärenden
Inga övriga frågor föreligger.

Vid protokollet Justeras

Jan Grandell
Sekreterare

Marianne Ahlnäs Lena Beronius Abramson 


