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AKTIVA  

SENIORER 
i Lerums kommun 

 
 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA FÖR VERK-
 SAMHETSÅRET 2020 
 
 Lerum 2021-09-17 

Årsstämma fredagen den 8 oktober kl. 12.00 i Equmeniakyrkan, i Lerum 
OBS Vi har ingen kaffeservering i år. 

Föredragningslista vid ordinarie föreningsstämma enligt föreningens stadgar efter 
att ordföranden öppnat mötet: 

1. Val av ordförande att leda stämmoförhandlingarna 
2. Val av sekreterare för stämmoförhandlingarna 
3. Val av två justerare tillika rösträknare 
4. Fastställande av röstlängd 
5. Anmälan av övriga frågor, vilka stämman kan ta upp till behandling 
6. Fastställande av föredragningslista 
7. Föreningsstämmans behöriga utlysande 
8. Styrelsens verksamhetsberättelse – utdelas vid stämman och kommer 

att finnas tillgänglig på hemsidan from 20 sep 2021 
9. Revisorernas berättelse 
10. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av över-

skott eller täckande av underskott 
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
12. Framställningar och förslag från föreningsstyrelsen 
13. Föreningens inriktning av verksamheten framläggs för kännedom 
14. Motioner från enskilda medlemmar1) 
15. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår, 2021 
16. Val av föreningsordförande för en tid av 1 år 
17. Val av fyra övriga ledamöter i föreningsstyrelsen på 2 år 
18. Val av två revisorer på en tid av ett år jämte personliga suppleanter för dessa 
19. Val av valberedning för en tid av ett år och sammankallande i denna 
20. Frågor vilka stämman beslutat ta upp till behandling 

1) Enligt stadgarna, §3, kan motion till föreningsstämman väckas av medlem som 
erlagt årsavgift och ska vara styrelsen tillhanda två veckor före stämman. Före-
ningens stadgar finner Du i vår pärm i Dergårdsteatern samt numera även på vår 
hemsida, www.aktivaseniorerlerum.se. 

Tag med föredragningslistan till årsstämman. 

Verksamhets- och revisionsberättelser samt bokslut finns på vår hemsida,  
www.aktivaseniorerlerum.se 

VÄLKOMMEN 

Styrelsen/Lars Åkeson Ordförande     V v vänd 



___________________________________________________________________________________________  

Ordförande Kassör  Bankgiro 5236-7273 
Lars Åkeson Lisbeth Gabrielsson Hemsida:  www.aktivaseniorerlerum.se  
Beckmans väg 27 Enbärsvägen 29  Org.nummer 802428-9509   
443 51 Lerum 448 37 Floda  

 
 
 
Styrelseledamöter, revisorer, suppleanter samt valberedning verksamhetsåret 2020 

Ordförande Lars Åkeson  vald på 1 år vid årsstämman 2020  

 Berit Bengtsson   vald på 2 år vid årsstämman 2020 
 Margareta Egerstad  vald på 2 år vid årsstämman 2020 
 Lisbeth Gabrielsson  vald på 2 år vid årsstämman 2020 
 Ingela Wadheden   vald på 2 år vid årsstämman 2020  

 Ingela Björnåsen-Nyström  vald på 2 år vid årsstämman 2019 
 Eva Lyberg   vald på 2 år vid årsstämman 2019 
 Ebbe Rahm har avböjt omval vald på 2 år vid årsstämman 2019 
 Kerstin Wallgren   vald på 2 år vid årsstämman 2019 

 
Revisorer och suppleanter 

 Björg Medin,  revisor  vald på 1 år vid årsstämman 2020 
 Sven-Erik Grönkvist suppleant vald på 1 år vid årsstämman 2020 
 Håkan Jolfors,  suppleant vald på 1 år vid årsstämman 2020 
 Bo Thörnblom suppleant vald på 1 år vid årsstämman 2020 

 
Valberedning 

 Olle Rutgersson, sammankallande vald på 1 år vid årsstämman 2020 
 Britt Lansenfeldt ledamot vald på 1 år vid årsstämman 2020  
 Eva Nisshagen Rosén  ledamot vald på 1 år vid årsstämman 2020 

 
 

          
 
Valberedning 
Olle Rutgersson tel 0705 - 90 99 96 
Britt Lansenfeldt tel 0702  - 38 92 15 
Eva Nisshagen Rosén tel 0739 -  93 88 10 
 
 
 


