
Protokoll fört vid årsmöte år 2018 i AstraZeneca Seniorerna Lund 

 

Tid: fredagen den 9 februari 2018 kl 11.45- 12.30 

Plats: Hörsalen, Medicon Village  

Deltagare: 72 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 Camilla Schrewelius och Gun Lanner. 

 

§ 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 2017.  

 

§ 7  

Beslöts att medlemsavgiften blir oförändrad 200 kronor för år 2019 

 

§ 8 

Beslöts att det utgår ingen ersättning till styrelsemedlemmar och revisorer 

 

§ 9  

Beslöts att antalet ordinarie styrelsemedlemmar blir oförändrat 7 st med möjlighet för 

styrelsen att utse två suppleanter. 

 

§ 10  

Styrelsen valdes enligt valberedningens förslag:  

Ordförande Kjellåke Lindberg omval på 1 år tom 2018 

Sekreterare Agneta Andréasson tidigare vald tom 2018  

Kassör Marianne Falck nyval tom 2019  

Ledamot Christer Carling tidigare vald tom 2018 

Ledamot Wilhelm Key omval tom 2019  

Ledamot Eva Gruvstad omval tom 2019 

Ledamot Bengt Särnstrand nyval tom 2019 

 

§ 11  

Valdes till revisorer: 

Gunnar Kjellin tidigare vald tom 2018  

Eva Hyltén omval tom 2019 



Revisorsuppleant Lars Ek tidigare vald tom 2018 

 

  

§ 12  

Valberedning: 

Rose-Marie Magnusson (sammankallande) tidigare vald tom 2018  

Göran Hollenby omval tom 2019.  

 

§ 13  

Förslag från styrelsen: 

Planerade aktiviteter för Våren 2018 presenterades (se nedan!) 

 

§ 14  

Från medlemmarna hade inga förslag inkommit.  

 

§ 15  

Övriga frågor:  

Två styrelseledamöter lämnade vid årsmötet styrelsen: 

Kassör Gunnel Mällberg som lämnade styrelsen efter 17 års ideellt arbete sedan föreningen 

bildades i december år 2000. 

Ledamot Margareta Tönnesson, som lämnade styrelsen efter 8 års ideellt arbete 

Gunnel Mällberg avtackades av ordförande Kjellåke Lindberg och sekreterare Agneta 

Andréasson, som överräckte ett presentkort och blommor och tackade för ett noggrant och 

givande styrelsearbete under många år med ansvar för föreningens ekonomi.  

Revisorernas tack till Gunnel Mällberg framfördes av revisor Gunnar Kjellin, som uttryckte 

stor beundran över den genomgående goda redovisningsordning som präglat Gunnels arbete. 

Margareta Tönnesson var förhindrad att närvara vid årsmötet och kommer därför att avtackas 

vid ett senare tillfälle. 

 

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

under det gångna året. 



 

§ 16  

Kjellåke Lindberg tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.  

 

 

Vid protokollet:                                                                                     Justeras: 

 

Agneta Andréasson                                                Camilla Schrewelius                   Gun Lanner 

 

 

Planerade aktiviteter Våren 2018 

"Resa till den vita kontinenten - Falklandsöarna, Sydgeorgien och Antarktis" i 

Hörsalen, Medicon Village den 23 februari av Carl-Axel Bauer som berättar om en resa 

till Antarktis, med många strandhugg på Falklandsöarna och Sydgeorgien. Det blir bilder på 

makalösa antarktiska scenerier, fantastiska isberg, albatrosser och pingviner, samt 

fascinerande marina däggdjur som valar, sjölejon och sjöelefanter. Även den en gång 

omfattande valindustrin i området, samt några intressanta upptäcktsresande och deras 

vedermödor, kommer att beröras.  

Medföljande är välkomna. 

Kaffe och fralla serveras kl 10-11 i Hörsalsfoajén.  

Anmälan till Agneta Andréasson via e-mail: info@azseniorlund.se eller tel. 0705-33 64 94 

senast torsdagen den 15 februari. 

 

 

”Druvorna drottning ger vin för konungar, hipsters och – nästan - all mat”.  

Vinafton med Anders Fagerström tisdagen den 13 mars kl. 18 i restaurangen, Medicon 

Village. 

Vi provar viner under ledning av vinexperten Anders Fagerström. Denna kväll har vi valt en 

druva, Pinot Noir, men från olika kontinenter. Till dessa serveras passande rätter, 

smakportioner till de första tre vinerna och en större rätt till det fjärde. Inspiras köksmästare 

komponerar rätterna tillsammans med Anders. 

Medföljande är välkomna! 

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

94 senast fredagen den 2 mars.  

Avgiften 300 kr för medlemmar och 550 kr för medföljande inbetalas på plusgirokonto 

4023669-7 senast fredagen den 2 mars. 

 

mailto:info@azseniorlund.se
tel:0705-33%2064%2094
tel:0705-33%2064%2094


 

Måndagen den 9 april 2018: Pubafton i fikahörnan restaurangen Medicon  Village 

Kvällens kåsör är Sten Sturefelt. Han kåserar över ämnet "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 inleder vi med att bjuda på en enkel maträtt och ett glas 

vin, en öl eller annan dryck.. 

Arrangemanget är kostnadsfritt och kräver ingen föranmälan. 

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

Endast för medlemmar. 

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

 

 

Besök på Skissernas museum, Lund torsdagen den 26 april klockan 10:30. 

 

 
Vårutflykt tisdagen den 22 maj med bland annat besök på operan i Köpenhamn och kanaltur. 

 

 

Sommarlov 

Preliminärt program höst 2018 

Pubafton 

Gåsmiddag 

Julavslutning  

 


