Protokoll fört vid årsmöte år 2019 i AstraZeneca Seniorerna Lund

Tid: fredagen den 8 februari 2019 kl 11.45- 12.30
Plats: Hörsalen, Medicon Village
Deltagare: 75 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 Mats Pålsson och Lena Persson.

§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 2018.

§7
Beslöts att medlemsavgiften blir oförändrad 200 kronor för år 2020

§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 2019
Sekreterare Agneta Andréasson omval tom 2020
Kassör Marianne Falck vald tom 2019
Ledamot Annika Jonsson nyval tom 2020
Ledamot Wilhelm Key vald tom 2019
Ledamot Pia Tiensuu nyval tom 2020
Ledamot Bengt Särnstrand vald tom 2019
Styrelsens förslag
Suppleant Elisabet Österlind nyval tom 2019
Suppleant Mikael Paul nyval tom 2019

§ 11

Valdes till revisorer:
Gunnar Kjellin omval tom 2020
Eva Hyltén vald tom 2019
Revisorsuppleant Lars Ek omval tom 2020

§ 12
Valberedning:
Rose-Marie Magnusson (sammankallande) omval tom 2020
Göran Hollenby vald tom 2019.

§ 13
Förslag från styrelsen:
Planerade aktiviteter för Våren 2019 presenterades (se nedan!)

§ 14
Från medlemmarna hade inga förslag inkommit.

§ 15
Övriga frågor:
Före mötets öppnande hedrades Mariana Hansson, under året bortgången medlem, med ett tänt ljus
och en tyst minut.

Två styrelseledamöter lämnade vid årsmötet styrelsen:
Vice ordförande Christer Carling som lämnade styrelsen efter 9 års ideellt arbete.
Ledamot Eva Gruvstad som lämnade efter 4 års ideellt arbete.
Christer Carling avtackades av ordförande Kjellåke Lindberg som överräckte blommor och
vin och tackade för ett noggrant och givande styrelsearbete under många år

Eva Gruvstad 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:

Agneta Andréasson

Justeras:

Mats Pålsson

Lena Persson

Planerade aktiviteter 2019

Pubafton i caféet, Medicon Village tisdagen den 5e mars med föredrag av apotekare
Sten Olsson: Från Neurosedyn till artificiell intelligens – om uppbyggnaden av ett
globalt system för övervakning av läkemedelssäkerhet.
Läkemedlet Neurosedyn (thalidomid) var orsaken till att ca 10 000 barn föddes med
missbildade armar och ben i början av 1960-talet. Tragedin blev också startskottet för
skapandet av ett globalt nätverk för rapportering av läkemedelsrelaterade skador i WHO:s
regi. WHO programmet, i vilket 163 länder nu medverkar, har världens största databas av
biverkningsrapporter hos ett WHO center i Uppsala, som använder sofistikerade
analysmetoder för att tidigt hitta nya, oidentifierade läkemedelsproblem.
Sten har arbetat i ledande ställning för WHO-centret i Uppsala från dess tillkomst 1978 till
sin pensionering 2017. Han är fortfarande aktiv inom läkemedelsbiverkningsområdet, nu som
President för International Society of Pharmacovigilance (ISoP).
Medföljande är välkomna.

Puben öppnar kl. 18.00 med att Sams kök som vanligt bjuder på en utvald pubrätt med dryck.
Därefter följer Sten Olssons presentation med efterföljande diskussion och samvaro. Puben
stänger kl. 21.00
Pubaftonen är kostnadsfri för medlemmar men medföljande betalar självkostnadspris 150 kr
som sätts in på plusgirokonto 4023669-7 senast onsdagen den 27 februari. Till detta
evenemang önskar vi också föranmälan från alla deltagare till Agneta Andreasson via email: info@azseniorlund.se eller mobil 0705-33 64 94 senast onsdagen den 27 februari.

En vin-odyssé i Bourgogne och Rhône
Välkomna till en vinresa i Bourgogne och Rhône, med Carl-Axel Bauer som ciceron,
onsdagen 27 mars kl. 18!
Vi kommer prova sex olika viner från området, både vita, röda och söta. Först provar vi dem
utan mat och sen med matchande rätter därtill, för att se hur vinerna smakar i olika
sammanhang. Tanken är att vi skall ha en öppen diskussion om de olika vinernas smaker och
hur de passar som "snacke-vin" respektive till mat. Vi kommer också ha en omröstning om
kvällens bästa vin. Det blir en kul och spännande provning, med god mat!
Vinaftonen kostar 375 kr för medlemmar och medföljande betalar självkostnadspris 600 kr
som sätts in på plusgirokonto 4023669-7 senast tisdagen den 5 mars.
Anmälan till Agneta Andreasson via e-mail: info@azseniorlund.se eller tel. 0705-33 64 94
senast tisdagen den 5 mars. Meddela också om du har någon allergi.

Pubafton: PeterElfman om fåglar.
Många av oss känner Peter som arbetskamrat på AZ men utanför vår krets är han framför allt
en internationellt känd fågelskådare och fågelmålare med en riklig och uppskattad
akvarellproduktion.
Onsdagen den 10 april kl 18:00 i Nedre matsalen Medicon Village tar Peter oss med på en
resa i fåglarnas värld. Han inleder kvällen med ett kåseri med titeln: Fåglar i konsten förr och
nu. Därefter serveras i vanlig ordning en enklare pub-rätt och vi får möjlighet att tillsammans
med Peter studera, beundra och om så önskas förvärva ett urval av hans rika
akvarellkollektion. Puben stänger senast kl. 21.00
Arrangemanget är kostnadsfritt för medlemmar och medföljande är välkomna till
självkostnadspris, 125 kr som sätts in på plusgirokonto 4023669-7 senast onsdagen den 3
april. Till detta evenemang önskar vi också föranmälan från alla deltagare.
Anmälan till Agneta Andreasson via e-mail: info@azseniorlund.se eller mobil 0705-33 64 94
senast onsdagen den 3 april.

Tisdagen den 21 maj 2019 åker vi på dagsutflykt till den förtrollande ön Ven med
följande program:
Kl. 8.45 blir vi hämtade vid Lund C, Bangatan för färd mot Landskrona.
kl. 10 åker vi båt till Ven och hoppas att vädergudarna står oss bi.
Tommy Lilja, dagens guide möter oss med varmt leende och buss. Han kommer att berätta om
Ven i nutid och dåtid.
Vi får förmiddagskaffe med durumbulle som odlas och bakas på ön.
Guidad visning av Tycho Brahe museet och Stjärneborg
Lunch på Backafallsbyn. Det är buffé med två olika huvudrätter, sallad, bröd och
måltidsdryck. Vin och öl finns att köpa.
Guidad visning i Backafallsbyns destilleri.
Dagen avslutas med guidat besök i Sankt Ibbs gamla kyrka.
Medföljande är välkomna
Vi räknar med att vara tillbaka i Lund vid 17.30.
Priset är 590.- för medlem och 990.- för medföljande som du sätter in på plusgirokontot
4023669-7
Anmälan till Agneta Andreasson via e-mail: info@azseniorlund.se eller mobil 0705-33 64 94.
Vi behöver din anmälan och betalning senast den 7 maj
Anmäl också om du har någon allergi.

Sommarlov

Hösten under planering
Gåsamiddag
Julavslutning

