
Protokoll fört vid årsmöte år 2020 i AstraZeneca Seniorerna Lund 

Organisationsnummer: 846501-9514 

 

Tid: fredagen den 7 februari 2020 kl 11.45- 12.30 

Plats: Hörsalen, Medicon Village 

Deltagare: 74 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 Kerstin Karlsson och Stefan Leander. 

 

§ 4 

Årsmötets behöriga utlysande bekräftades. 

 

§ 5 

Styrelsens Verksamhetsberättelse inklusive Resultat- och Balansräkning presenterades av 

ordförande Kjellåke Lindberg och sekreteraren Agneta Andréasson. 

Styrelsen hade fått en fråga från medlemmarna angående beräkning av rabattering/sponsring 

av olika evenemang. Kjellåke förklarade att styrelsens målsättning är att kunna ge 

medlemmarna en total rabattering för helåret på mellan 60-65%. Detta kan innebära olika 

rabattering per evenemang beroende på antal deltagare och evenemangskostnad. 



Det avslutade verksamhetsårets rabatt uppgick till ca 57 %, vilket berodde på att ett större 

gratisevenemang tyvärr blev inställt varvid den uppsatta målsättningen inte uppnåddes. 

 

Årsmötet godkände handlingarna och tackade för en utmärkt genomgång. 

Gunnar Kjellin läste upp revisorernas berättelse och rekommenderade ansvarsfrihet för 

styrelsen. Revisorerna tackade även kassören Marianne Falck för utmärkt redovisning. 

 

§ 6 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2019. 

 

§ 7 

Beslöts att medlemsavgiften blir oförändrad 200 kronor för år 2021 

 

§ 8 

Beslöts att ingen ersättning utgår 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 Agneta Andreasson nyval på 1 år tom 2020 

Ledamot Marianne Falck omvald tom 2021 

Ledamot Wilhelm Key omvald tom 2021 

Ledamot Bengt Särnstrand omvald tom 2021 

Ledamot Annika Jonsson vald tom 2020 

Ledamot Pia Tiensuu vald tom 2020 

Ledamot Ola Beckman nyval tom 2020 



Styrelsens förslag 

Suppleant Elisabet Österlind omval tom 2020 

Suppleant Mats Pålsson nyval tom 2020 

 

§ 11 

Valdes till revisorer: 

Gunnar Kjellin vald tom 2020 

Lars Ek nyval tom 2021 

Revisorsuppleant 

Lisbeth Carlberg nyval tom 2020 

 

 

§ 12 

Valberedning: 

Rose-Marie Magnusson (sammankallande) vald tom 2020 

Göran Hollenby omval tom 2021. 

 

§ 13 

Förslag från styrelsen: 

Planerade aktiviteter för Våren 2020 presenterades (se nedan!) 

Marianne påminde om att det är viktigt att skriva namn i samband med betalning för aktivitet. 

 

§ 14 

Från medlemmarna hade inga förslag inkommit. 

 

§ 15 

Övriga frågor: 



Före mötets öppnande hedrades Eva Gruvstad, under året bortgången medlem, med ett tänt 

ljus och en tyst minut. 

 

Ordförande Kjellåke lämnar styrelsen efter 10 års ideellt arbete 

Kjellåke avtackades av nyvalde ordförande Agneta Andréasson som överräckte blommor och 

presentkort och tackade för ett mycket uppskattat arbete som ordförande 

 

Avgående ordförande Kjellåke Lindberg framförde ett stort tack till styrelsemedlemmarna för 

fint arbete under de gångna åren. 

 

§ 16 

Kjellåke Lindberg tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

 

Vid protokollet:                                                                                     Justeras: 

 

Agneta Andréasson                                                Kerstin Karlsson                   Stefan Leander 

 

 

Planerade aktiviteter 2020 

Våren 2020 

”Tosca” av Giacomo Puccini på Malmö Opera torsdagen den 23 januari, 2020 

Giacomo Puccini var på höjden av sin skaparkraft, när han komponerade Tosca. I centrum för 

detta passionerade drama står operasångerskan Floria Tosca, hennes älskade, konstnären och 

frihetskämpen Mario Cavaradossi och den grymme, maktfullkomlige polismästaren Scarpia. 

OBS! Vi samlas utanför Opera verkstan (bakom Malmö Opera) kl 16:45 

Vi får en introduktion till föreställningen kl. 17 i annan lokal eftersom akustiken inte är den 

bästa i foajén. 

Kl. 18 serveras jubileumsmeny. Välj mellan nedanstående och ange i samband med anmälan. 

• klassisk räksmörgås 



• vegetarisk medelhavs smörgås med fetaost, grillade grönsaker, oliver, tzatziki och 

hummus 

Ange eventuell specialkost 

Ange också vad du vill dricka i samband med anmälan, 

• Vitt vin 

• Rött vin 

• Starköl 

• Mineralvatten 

All dryck ställs på ett bord så att var och en kan hämta sin beställning 

I pausen serveras Operans nya toscakaka och kaffe/te vid samma bord. 

Kostnad för medlemmar är 390 kr och för medföljande är 880 kr. 

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

senast fredagen 15 november. 

Kostnaden sätts in på plusgiro 4023669-7 senast fredagen den 15 november 

 

 

AstraZeneca Seniorerna Lund håller årsmöte fredagen den 7 februari i Hörsalen på 

Medicon Village i Lund. 

Program: 

10.00 Kaffe med fralla i hörsalsfoajén 

11.00  Erik Jagesten ger oss en uppdatering om Medicon Village 

11.45 ca Årsmötesförhandlingar 

12.30 ca Vi bjuder på lunch i Matsalen. Observera att du måste anmäla dig även till 

lunchen! 

Endast medlemmar 

Anmälan till Agneta Andreasson via e-mail: info@azseniorlund.se eller 

tel. 0705-33 64 94 senast onsdagen 29 januari. 

 

 

Pubafton med föredrag av Magnus Ullman måndagen den 23 mars kl 18-21 i nedre 

matsalen, Medicon Village. 
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Vi inleder aftonen med en enkel måltid och en öl eller ett glas vin. När hungern stillats lyssnar 

vi till Magnus Ullman, vältalig och välrenommerad ornitolog från Brantevik. 

Kvällens rubrik är ”Hönshjärna, magnetkompass och delat föräldraskap. En smygtitt 

på fåglarnas hemliga liv”. 

En fågel – vad är det egentligen? Genom att göra en jämförelse med oss själva, det vill säga 

däggdjuren, och en del andra djur klarnar bilden lite kring frågan vad en fågel är. Eller en 

människa. Ett föredrag med många fängslande bilder som uppskattas av fågelskådare – men 

ännu mer av dem som är allmänt nyfikna på det mesta i vår omvärld. 

Medföljande är välkomna 

Pubaftonen är kostnadsfri för medlemmar men medföljande betalar självkostnadspris 

220 kr som sätts in på plusgirokonto 4023669-7 senast tisdagen den 10 mars. 

Till detta evenemang önskar vi också anmälan om deltagande från alla deltagare. 

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

senast tisdagen den 10 mars. 

 

 

Föreläsning av Kalle Åström LTH, om Artificiell Intelligens, fredagen den 3 april kl 

11:00 i Hörsalen, Medicon Village 

Artificiell Intelligens, AI, är ett begrepp vi hör om och ser om i bl a tidningar och TV men vad 

är det, hur fungerar det och vad kan det användas till? Vi får en introduktion till detta stora 

och spännande fält av Kalle Åström, forskare och koordinator i Lunds Universitets nätverk för 

olika alternativ inom AI där man tittar bl a på tekniska, medicinska och juridiska 

frågeställningar. Förhoppningsvis får vi möjlighet att fördjupa oss lite extra i medicinsk-etiska 

frågeställningar. 

Medföljande är välkomna. Kaffe och fralla serveras kl 10.00 – 11.00 i Hörsalsfoajén. 

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

94 senast torsdag 26 mars. 

 

 

Bussutfärd onsdagen den 13 maj 2020 med kulinarisk upplevelse på 5 Gårdar på 

Österlen. 

Vi besöker Österlenkryddor där vi får veta lite om kryddodlingen, besöka gårdsbutiken och 

dricka förmiddagskaffe. 
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Sedan åker vi till Köpingsbergs Vingård. Där blir det vinprovning under sakkunnig ledning 

och Carl-Otto berättar allt vi behöver veta om mousserande viner. 

Lunch får vi på Örums Nygård där maten vi får är inspirerad av de 5 gårdarna. Vi får även ta 

del av gårdens historia. 

Eftermiddagen inleds med en tur till Petersborgs Gård, i senapstillverkningen får vi se och 

prova gårdens prisbelönta och otaliga senapsvarianter. 

Slutligen åker vi till gård nr 5, som är Gunnarshögs Gård. Där får vi veta mer om raps och 

hur rapsoljan blir till. Här får vi eftermiddagsfika före hemfärd. 

Max. 55 deltagare. 

Medföljande är välkomna. 

Bussen avgår, Bangatan 08:15. Beräknad hemkomst ca 17:30 

Kostnad för medlemmar är 490 kr och för medföljande är 600 kr som sätts in på 

plusgirokonto 4023669-7 senast onsdagen den 29 april 

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

senast onsdagen den 29 april 

 

Sommarlov 

 

Hösten under planering 

Gåsamiddag 

Julavslutning 
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