UPPSALA PENSIONÄRSFÖRENINGARS SAMARBETSRÅDS ÅRSMÖTE DEN 20
MARS 2013 PÅ VIKTORIA.
Kl 8.30 - 9.00
Samling, anmälan, utdelning av röstkort, servering av kaffe/te.
Kl 9.00
Välkomsthälsning.
Kultur i Uppsala, anförande av kulturnämndens ordförande Eva
Edwardsson.
Aktuella pensionärsfrågor, anförande av PRO:s ordförande Curt
Persson.
Kl 10.15

ÅRSMÖTESFÖRHANDLINGAR

§ 1 Presidium
a
b
c

Val av mötesfunktionärer
Lars Bäcklund utsågs att leda dagens förhandlingar.
Margret Kihlén utsågs till sekreterare.
Gösta Wahlund och Hans Granlund utsågas att justera dagens
protokoll
Gert Karlsson och Olle Karlsson utsågs till rösträknare

d
§ 2 Kallelse

Kallelse till årsmötet hade utgått den 17 jan 2013. Mötet fann att
kallelsen var stadgeenlig

§ 3 Röstlängd

Antalet ombud uppgick till 104. Kassören rapporterade att ett
antal föreningar inte hade betalat medlemsavgiften, varför
ombuden från dessa föreningar inte skulle vara röstberättigade.
Vid kontroll visade det sig att några föreningar hade betalat de
senaste dagarna men inte hunnit bli registrerade. Återstående
hade lovat att betala snarast, varför alla registrerade ombud
förklarades ha rösträtt. Bil 1

§ 4 Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen för UPS föredrogs och lades till
handlingarna efter påpekanden om ändrade beteckningar på ett
kommunalt kontor och en nämnd.
Verksamhetsberättelsen för Storgatan 11 förelades mötet som en
rapport från AU.
§ 5 Ekonomi a

Kassören kommenterade resultat- och balansräkning. Stora
investeringar i datorer, belysning och inventarier har gjorts på
Storgatan 11. Osäkerheten i årets budget är stor, eftersom UPS
fått betydande nedskärningar i de kommunala anslagen.
Förhoppningar finns dock om en något mindre nedskärning.
Styrelsearvodena diskuterades. Ett ombud ifrågasatte att
arvodena skulle följa de kommunala ersättningarna.
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UPS´ordförande förklarade, att det hade det varit så från början,
men att arvodena nu låg under de kommunala.
b

.
§ 6 Ansvarsfrihet
§ 7 Fyllnadsval

Revisorernas berättelser föredrogs. Bil 2 a, 2 b.
Revisorerna föreslog att
- resultat- och balansräkningarna per 2012-12-31 fastställs
- årets resultat överförs i ny räkning
- styrelsen beviljas ansvarsfrihet
Mötet beslutade i enlighet med revisorernas förslag
Till ledamot av styrelsen efter Ulla Myhrman, som avsagt sig
uppdraget, valde Sten Åke Bylund
Till ledamot av valberedningen efter Ingrid Gillberg, som
avsagt sig uppdraget, valdes Ingrid Österberg

§ 8 Motion

I en motion från Sören Gozzi, PRO Fålhagen, föreslogs
att § 6 i UPS stadgar skulle ändras så att ledamöterna i KPR,
förutom ordföranden, skulle väljas på
representantskap/årsmöte. Bil 3
Årsmötet avslog motionen

§ 9 Aktuell info

Percy Westerlund informerade om KPR:s förändrade
sammansättning Kommunstyrelsen är representerad av två
ledamöter och fler nämnder än äldrenämnden tar plats i KPR.
UPS har oförändrat antal platser.
SÄV-grupperna söker medlemmar så att alla äldreboenden kan
få kontakt med var sin SÄV-grupp

§ 10 Övriga frågor

Roland Edwardsson föredrog ett förslag till uttalande angående
stadsutveckling med innebörden att Uppsala inte bara borde
växa inåt utan också utanför tätorten. Årsmötet ställde sig
bakom uttalandet efter smärre förändringar. Bil 4

§ 11
Percy Westerlund tackade Ulla Myhrman, som lämnar styrelsen,
och årsmötets ordförande Lars Bäcklund för deras insatser. Årsmötet avslutades

Lars Bäcklund
ordförande
Gösta Wahlund
justerare

Margret Kihlén
sekreterare
Hans Granlund
justerare
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