Föreningen Seminarieparkens vänner
Org.nr 802463-8283

Årsmötesprotokoll 2015
Årsmötet pågår kl. 18.35-19.30 onsdagen den 29 april 2015
i servicehuset Ramund, Dalgatan 3, Uppsala.

1. Start
Ordföranden Ilona Szatmari Waldau hälsar alla välkomna till årets årsmöte.

2. Mötesfunktionärer
Beslut: Mötet uppdrar åt Ilona Szatmari Waldau att leda mötet och åt Ingor Lind
att sammanställa ett protokoll över det.
Beslut: Mötet uppdrar åt Ingrid Lövheim att jämte mötesordföranden justera
mötets protokoll samt att vid behov räkna röster.
3. Dagordning
Beslut: Mötet ska följa den i kallelserna upptagna dagordningen. (Se bil. § 3.)

4. Röstlängd
Följande tio personligen närvarande medlemmar uppförs i mötets röstlängd:
Karin Ericsson, Mats Jonsson, Gunnel Lindh, Ingor Lind, Ingrid Lövheim, Inger
Sjöberg, Marianne Svanström, Bo Östen Svensson, Ilona Szatmari Waldau och Leif
Wernberg.
Under handläggningen av § 14 nedan tillkommer medlemmarna Jacqueline Altberg
och Tina Zethraeus.

5. Behörighet
Beslut: Mötet finner sig i behörigt och beslutfört som 2015 års årsmöte.

6. Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning för år 2014
Styrelsen presenterar sin verksamhetsberättelse för år 2014. (Se bil. § 3.)
Leif Wernberg presenterar en ekonomisk redovisning för 2014 (Bil. § 6).
Beslut: Föreningsstyrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning
för 2014 läggs till handlingarna.
7. Revision 2014
Revisorns berättelse för 2014 föredras (Bil. § 7).
Beslut: Revisionsberättelse för 2014 läggs till handlingarna.
Beslut: Föreningens bokslut för 2014 fastställs och resultatet ska överföras i ny
räkning.
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8. Ansvarsfrihet för 2014
Beslut: Föreningens styrelse beviljas ansvarsfrihet för år 2014.
(I beslutet deltar ej närvarande ansvariga styrelseledamöter.)

9. Val av ordförande
Bo Östen Svensson nominerar å valberedarnas vägnar Mats Jonsson till val av
styrelseordförande i föreningen för tiden intill 2016 års årsmöte.
Beslut: Mats Jonsson väljs till styrelseordförande i föreningen för tiden intill 2016
års årsmöte.
10. Val av övriga styrelseledamöter
Mötet noterar att Lars O Ericsson av 2014 års årsmöte valdes till styrelseledamot
för två år och därmed har ett år kvar av sin mandatperiod.
Bo Östen Svensson nominerar å valberedarnas vägnar Karin Ericsson, Leif
Wernberg och Tina Zethreus till val av styrelseledamöter för tiden intill 2017 års
årsmöte.
Beslut: Karin Ericsson, Leif Wernberg och Tina Zethraeus väljs till

styrelseledamöter för tiden intill 2017 års årsmöte.

4. Val av styrelsesuppleanter
Bo Östen Svensson nominerar å valberedarnas vägnar Jacqueline Altberg, Gunnel
Lindh och Inger Sjöberg till val av styrelsesuppleanter för tiden intill 2016 års
årsmöte.
Beslut: Jacqueline Altberg, Gunnel Lindh och Inger Sjöberg väljs till

styrelsesuppleanter för tiden intill 2016 års årsmöte.

5. Val av revisorer
Bo Östen Svensson nominerar å valberedarnas vägnar Ingrid Johansson till val av
revisor för tiden intill 2016 års årsmöte och Christina Björksten till
revisorsersättare under samma tid.
Beslut: Ingrid Johansson väljs till revisor i föreningen för tiden intill 2016 års

årsmöte och Christina Björksten till hennes revisorsersättare.

6. Val av valberedare
Beslut: Till valberedare för tiden intill 2016 års årsmöte utses P O Sporrong,
Marianne Svanström och Bo Östen Svensson med den sistnämnda som
sammankallande.
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4. Motioner och styrelseförslag
Mötet konstaterar att inga motioner till årsmötet föreligger. Styrelsen
presenterar ett förslag till verksamhetsplan för år 2015 (se bil. § 3).

Ilona Szatmari Waldau yrkar att det i förslaget till verksamhetsplan föreslagna
ordet ”Seminarieparken” byts ut mot ”hela kvarteret Seminariet”.

Mötet diskuterar ingående föreningens strategi och taktik på längre sikt och hur
föreningen ska möta olika alternativa händelseutvecklingar ifråga om
kommunens och fastighetsägaren NCCs framtida planer och åtgärder vad angår
Seminarieparken.
Parkens pågående förfall av brist på skötsel och dess skräpighet nämns som
något för föreningen att påtala och beivra, eventuellt i form av egna konkreta
aktiviteter, till exempel att vårda äppelträden.

Beslut: Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2015 bifalls med byte av ordet

”Seminarieparken” mot ”hela kvarteret Seminariet” samt att första raden i andra
stycket ska lyda ”när seminariet blir”.

5. Övrigt
Mats Jonsson vädrar tankar att föreningen ska i Seminarieparken i sommar
arrangera en familjefest och på höstkanten en skördefest, vilka tilltalar
mötesdeltagarna. – Mötet frågar sig om föreningen i så fall bör söka få
fastighetsägaren NCCs medgivande att använda parken eller om ett arrangemang
kan åstadkommas som en spontan mänsklig livsyttring utan att föreningen som
juridisk person medverkar. – Om parken är privat mark eller allmän mark är
oklart och ska undersökas.
6.

Tack

Mötet tackar Ilona Szatmari Waldau för hennes insatser som ordförande i
föreningen.
SLUT

In fidem

Justeras

Ingor Lind

Ilona Szatmari Waldau

Ingrid Lövheim
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