
Protokoll fört vid årsmöte år 2015 i AstraZeneca Seniorerna Lund 

 

Tid: Fredagen den 6 februari 2015 kl 11.45- 12.30 

Plats: Hörsalen, Medicon Village  

Deltagare: 62 medlemmar  

 

 

Kjellåke Lindberg hälsade samtliga deltagare välkomna och förklarade mötet öppnat.  

 

§ 1  

Till mötesordförande valdes Kjellåke Lindberg.  

 

§ 2  

Till mötessekreterare valdes Agneta Andréasson 

 

§ 3  

Till justeringsmän tillika rösträknare utsågs Veronika Willners och Jan Andersson 

 

§ 4  

Årsmötets behöriga utlysande bekräftades.  

 

§ 5  

Styrelsens Verksamhetsberättelse inklusive Resultat och Balansräkning presenterades av ordförande 

Kjellåke Lindberg och sekreteraren Agneta Andréasson. Årsmötet godkände handlingarna. 

Gunnar Kjellin läste upp revisorernas berättelse och rekommenderade ansvarsfrihet för styrelsen.  

 

§ 6  

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2014.  

 



§ 7  

Beslöts att medlemsavgiften blir oförändrad 200 kronor för år 2016.  

 

§ 8  

Beslöts att antalet styrelsemedlemmar blir oförändrat 7 st.  

 

§ 9 Styrelsen valdes enligt valberedningens förslag:  

 

Valberedningens förslag:  

Ordförande Kjellåke Lindberg på 1 år omvald tom 2015  

Sekreterare Agneta Andréasson omvald tom 2016  

Kassör Gunnel Mällberg omvald tom 2016  

Ledamot Christer Carling omvald tom 2016  

Ledamot Wilhelm Key vald tom 2015  

Ledamot Eva Gruvstad nyvald tom 2015 

Ledamot Margareta Tönnesson vald tom 2015 

 

§ 10  

Till revisorer; 

Gunnar Kjellin omvald tom 2016  

Eva Hyltén vald tom 2015 

 

Revisorsuppleant Lars Ek nyvald tom 2016 

  

§ 11  

Valberedning  

Rose-Marie Magnusson (sammankallande) omvald tom 2016  

Margareta Lindblom vald tom 2015.  

 



§ 12  

Förslag från styrelsen, se nedan; 

 

Planerade aktiviteter för Våren 2015 presenterades, se i slutet av protokollet. 

 

 

§ 13  

Från medlemmarna hade inga förslag inkommit.  

 

§ 14  

Övriga frågor:  

Kjellåke informerade att styrelseledamoten Eva Tullbom hade avtackats i samband med senaste 

styrelsemötet för sitt utmärkta arbete inom styrelsen. Eva hade inte möjlighet att närvara på årsmötet. 

 

Styrelsen informerade om att arbetet med beskrivningen av innehållet i ”Minnesmontern” nu är 

avslutat. Det finns ett informationsblad på svenska/engelska och en tidsaxel med viktiga AZ händelser. 

Allt material är klart för tryckning. Uppföljningsmöte med representanter från Medicon Village 

planerat.  

 

Jan Andersson informerade på uppdrag från Eva Engberg från resesektionen angående en planerad 

resa i september till Krakow. Intresse fanns och Eva mailar ut information/anmälan till medlemmarna.  

En reseenkät kommer att skickas ut för att undersöka medlemmarnas intresse för olika typer av resor. 

 

Mikael Paul hade inkommit med följande information till styrelsen angående golfsektionen. Årets 

Golfmästerskap kommer att ske på Lund Akademiska Golfklubb lördagen den 13 juni med första start 

kl. 09.00 

 

Ordförande Kjellåke Lindberg framförde ett stort tack till styrelsemedlemmarna för fint arbete under 

det gångna året.  

 

Årsmötet uttryckte även sitt varma tack till styrelsen för utmärkt arbete under det gångna året. 

 



 

§ 15  

Kjellåke Lindberg tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.  

 

Vid protokollet:                                                                                     Justeras: 

 

Agneta Andréasson                                                 Veronica Willners                      Jan Andersson 

 

 

Aktiviteter 2015 

 

Vinprovning torsdagen den 19 februari klockan 18:00 i restaurangen, Medicon Village. Med 

Martin Carnerup, kassör i Munskänkarna i Lund (och tidigare kollega i Draco/AZ, Lund) som 

Prövningsledare botaniserar vi bland intressanta och prisvärda vita viner: 

”Jag har försökt fokusera lite på underskattade regioner/distrikt som producerar bra vita viner, ofta 

väldigt prisvärda, men som tyvärr hamnar i skuggan från mer namnkunniga områden. Vit Bordeaux 

är underskattat men oftast väldigt bra och prisvärt, vit Rioja ofta lite robustare än ekad Chardonnay, 

men med en charm som jag personligen gillar. Muscadet är fantastiskt fräscht och passar utmärkt till 

ostron och skaldjur men hamnar ofta i skuggan av riesling eller chardonnay. Jag har landat på totalt 

sex viner, fyra lite mer ovanliga och två 'referensviner, dessa är från Sydafrika och tyska Rheingau.” 

Efter provningen serverar restaurangen en måltid som anpassats till kvällens viner. Medföljande är 

välkomna. 

Anmälan till Agneta Andreasson via e-mail: info@azseniorlund.se eller mobil 0705-33 64 94 senast 

torsdagen den 12 februari. 

Medlemspris 225 kr. Pris medföljande 425 kr. Kostnaden betalas in på postgirokonto 4023669-7 

senast torsdagen den 12 februari. 

 

 

Informationsmöte fredagen den 27 februari kl 11:00 i Hörsalen Medicon Village. Journalisten, 

Kristina Kappelin bosatt i Rom delger oss sina erfarenheter om Italiens kultur och politik 

Ta nu chansen och lyssna på henne ”live”. 

Kristina är utrikeskorrespondent för SVT och skriver i bland annat Dagens Industri och Sydsvenska 

Dagbladet. Hon har publicerat flera böcker om Italien. 

mailto:info@azseniorlund.se


Medföljande är välkomna.  

Kaffe och fralla serveras kl 10.00 – 11.00. 

Anmälan till Agneta Andreasson via e-mail: info@azseniorlund.se eller tel. 0705-336494 senast 

torsdagen den 19 februari. 

 

 

Informationsmöte fredagen den 6 mars kl 11:00 i Hörsalen, Medicon Village med Charlotte 

Hagström från Institutionen för Kulturvetenskaper vid Lunds Universitet 

Charlotte Hagström är docent i etnologi och hängiven cyklist. Hon arbetar med projektet Cykeln och 

friheten som ur ett kulturvetenskapligt perspektiv handlar om överskridandet av fysiska, rumsliga och 

kulturella gränser.  

I sitt föredrag ”Inte utan min cykel!” kommer hon att berätta om cykelns roll i olika människors liv vid 

olika tider och i olika miljöer. Vilken betydelse tillskrivs cykeln, hur används den, av vem och varför? 

Föredraget bygger bland annat på en samling material från Folklivsarkivet. 

Medföljande är välkomna.  

Kaffe och fralla serveras kl 10.00 – 11.00. 

Anmälan till Agneta Andreasson via e-mail: info@azseniorlund.se eller tel. 0705-336494 senast 

torsdagen den 26 februari. 

 

 

Pubafton i Caféet Medicon Village, måndagen den 23 mars. 

Sten Sturefelt kåserar under titeln ”Micro Mysteries” 

Efter tjugo år på farmaci på AZ, där han utvecklat ett labb för digitala fototekniker, var det inte 

aktuellt för Sten att flytta med till Mölndal. Han tog istället möjligheten att starta eget, ”plocka 

russinen ur kakan” och fokusera på det han tyckte var allra roligast: Att kombinera fotografering och 

vetenskap. 

Stens affärsidé går ut på att erbjuda företag noggranna studier av material eller produkter i hög 

förstoring med elektronmikroskopi. Vi kan se fram emot en spännande presentation i ord och bild. 

Puben öppnar kl. 18.00. Som vanligt bjuder vi på en enkel maträtt och ett glas vin, en öl eller annan 

dryck. 

Arrangemanget är kostnadsfritt och denna gång krävs ingen föranmälan. 

Stens föredrag startar c:a kl. 19.00 och puben är öppen till kl. 21.00  

Endast för medlemmar.  
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Vi samlas i kaffehörnan. Inpassering via kör-eller gång/cykelgrinden vid Gästparkeringen, och sedan 

genom Restaurangens huvudentré.  

Kom, koppla av och trivs tillsammans med gamla vänner och arbetskamrater! 

 

 

”Konstbytarkväll” ”Ska vi byta konst med varann, jag byter min Picasso mot en …” i Caféet 

Medicon Village, måndagen den 20 april kl 18:00 

Den nya trenden är återanvändning. Vi hänger på …, så tag med dig ett eller ett par konstverk, som du 

tröttnat på. Lyckas du, så går du hem med något bytt som känns som något nytt! Om inte, så har du 

ändå säkert haft en trivsam konstkväll tillsammans med gamla vänner och arbetskamrater! 

Gunnar Kjellin, en gång i tiden ordförande i Konstklubben kåserar lite lätt kring ”Smaken är som 

baken när det gäller konst”. 

Vi bjuder på en enkel men konst-ig maträtt och ett glas vin, en öl eller annan dryck. 

Arrangemanget är kostnadsfritt och kräver ingen föranmälan, men är endast avsett för medlemmar.  

Inpassera via kör-eller gång/cykelgrinden vid Gästparkeringen och sedan genom Restaurangens 

huvudentré. 

 

 

Botanisk utflykt den onsdagen den 6 maj med Alf Porenius 

Vårens naturutflykt går till Dalby Fälad No 5 i Skrylleområdets sydöstra del.   

Fäladen, som ingår i ett större område av betesmarker mellan Dalby och Torna Hällestad, ger en 

upplevelse hur det såg ut utanför många samhällen för ungefär 200 år sedan. Området har genom alla 

år använts som gemensam betesmark, utmark, av traktens bönder. Det betas fortfarande vilket bevarar 

en rik flora med växter som är typiska för gamla naturbetesmarker. Med blommor kommer insekter 

och här finns t.ex. också gott om fjärilar. Med start kl 10.00 ger Alf oss en guidad tur genom detta 

spännande landskap. 

Samling vid parkeringsplatsen där Hällestadsvägen lämnar Dalby samhälles östra gräns. Hit, till 

hållplats Pinnemöllan, går också för den som önskar, busslinje 161 med avgång från Bankgatan i Lund 

kl. 09.25 (Avgång med buss 171 från Södervärn Malmö kl.08.56 med byte till buss 161 vid 

Jupitergatan Lund). Vi har sedan c:a 15 minuters vandring till fäladen där vi också njuter vår picknick. 

Föreningen bjuder på en baguette men för egen dryck svarar var och en. 

Avslutning och återfärd anpassar vi till bussavgång kl. 13.20 (till Lund och till Malmö via 

Jupitergatan). Anmälan till Agneta Andreasson via e-mail: info@azseniorlund.se eller tel. 0705-

336494 senast onsdagen den 29 april. 

 



 

Vårutflykt onsdagen den 27 maj till Varberg med orkidéodling och 

till Wapnö gård vid Halmstad. Avresa från Lunds Centralstation kl 07.30 

Denna gång åker vi med Mårtensson´s Bil & Busstrafik (ny arrangör). 

Kl 08.30 stannar vi och dricker förmiddagskaffe med fralla på Hallandsåsens Rasta. Vi passerar 

därefter Halmstad och Falkenberg för att sedan anlända till Varberg och Stenåsa orkidéodlingar. Vi får 

där en föreläsning om orkidéer och får en rundvandring bland ett stort antal olika sorters orkidéer. 

Kl 13.30 serveras dagens lunch hos ”Stina – hemlagat vid havet – i Varberg” 

Vi fortsätter efter en härlig lunch till Wapnö gård – Hushållningssällskapets gård norr om Halmstad – 

dit vi anländer kl 15.30. Här får vi en guidad visning där vi upplever hur ett modernt lantbruk fungerar 

och får även provsmaka på deras produkter. Efter visningen serveras kaffe och kaka. 

Kl 17.30 lämnar vi, fulla av dagens många intryck, Wapnö och åker mot den skånska gränsen för 

vidare färd ner mot ”slätten”. 

Ca kl 20.00 anländer vi till hemorten Lund 

Medföljande är välkomna! 

Pris för medlemmar är 350 kr. Medföljandes självkostnadspris är 700 kr 

Anmälan till Agneta Andreasson via e-mail info@azseniorlund.se eller tel. 0705-336494 senast 

fredagen den 15 maj 

 

Sommarlov 

 

Preliminärt program 

Pubafton 

Gåsmiddag 

Julavslutning med 15 års jubileum  
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