UPPSALA PENSIONÄRSFÖRENINGARS SAMARBETSRÅD
Protokoll fört vid årsmöte med Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd, UPS,
torsdagen den 23 april 2009 i Nyby servicehus, Leopoldsgatan 5, Uppsala
Före förhandlingarna bjöds deltagarna på kaffe/te och smörgås.
§ 1 Årsmötet öppnas
Ordföranden Maj-Britt Zillén hälsade samtliga välkomna. Ett särskilt välkommen riktades till
dagens gäster: socialtjänstchefen Carina Kumlin, Äldrekontoret, äldreombudsmannen Margaretha
Åkerlind Skuteli, Trafiksäkerhetsrådets sekreterare Marianne Larsson, ordföranden i SPF Samråd i
Uppsala och Knivsta kommuner Bengt Eriksson, Lennart Sjöberg, PRO Samorganisation (inte
närvarande).
Årsmötet förklarades öppnat.
Maj-Britt Zillén (MBZ) inledde årsmötet med en presentation av UPS arbetsutskott. Trots att
MBZ tillhört UPS i tio år ansåg hon att man inte bör bosätta sig på sin plats där. Hon har under sin
tid i UPS haft två ordförande, Valter Westerlund och Birger Andersson, och från oktober 2007 har
hon själv varit UPS ordförande.
Numera finns en befattningsbeskrivning för de fyra i AU liksom en verksamhetsplan och för båda
gäller genomgång och revision varje år.
MBZ sammanfattade vad UPS gjort i sina olika kommittéer och påminde om vikten av att
ledamöterna är pålästa, tar emot information och vidarebefordrar densamma till sina föreningar.
Percy Westerlund (PW) ansåg att ledamöterna i ÄLNs presidium lyssnar på UPS men vi vet inte
om våra synpunkter förs vidare. Viktigt är att UPS påpekar att vi inte blivit tillfrågade när ärenden
som berör äldre ska behandlas utan vi får information i efterhand. Vi måste alltså tala om vad som
står i KPR-reglementet, ett stort arbete för framtiden.
PW informerade vidare om de åtta SÄV-gruppernas arbete. Nya vårdboenden med ny utförare,
Kosmo, tas i bruk under hösten och då tillkommer ännu en SÄV-grupp.
UPS hemsida , www.uppsalapensionarerna.se, finns nu tillgänglig tack vare Heval Bozarslan,
praktikant på UPS-expeditionen i Karl Johans-gårdarna, Sven-Olov Larsson och Mats Hallor.
PW framförde ett stort tack till Maj-Britt Zillén och underströk att UPS arbetat lite annorlunda
under hennes tid som ordförande.
Carina Kumlin framförde kommunens tack till Maj-Britt Zillén för gott samarbete och
överlämnade en vacker orkidé.

2(4)
§ 2 Val av funktionärer för årsmötet
På förslag av UPS valberedning valdes
a) Birger Andersson till mötesordförande (Lars Bäcklund, ursprungligen föreslagen,
förhindrad på grund av sjukdom)
b) Karin Wahlstedt till sekreterare för mötet och
c) Kaj Sandberg, SPF, och Ivar Andersson, PRO, att jämte ordföranden justera
protokollet och tjänstgöra som rösträknare
§ 3 Fastställande av dagordning
Mötesordföranden ville ha tilläggen: 6c revisionsberättelse och 6d fastställande av resultat- och
balansräkning.
Inger Lundell, SPRF avd. 7, ville ha med inlämnad skrivelse som dock inte kommit UPS tillhanda.
Med de först nämnda tilläggen fastställdes dagordningen (med fruktpaus i halvtid).
§ 4 Justering av röstlängden
Deltagarna hade avprickats på upprättad förteckning över anmälda deltagare (bifogas). Av denna
framgår att 71 röstberättigade ombud från 46 föreningar var närvarande liksom 11 röstberättigade
styrelseledamöter. Mötet bevistades av sammanlagt 110 deltagare.
Årsmötet godkände förteckningen som röstlängd.
§ 5 Prövning om mötet kallats i behörig ordning
Enligt UPS stadgar § 3 skall anslutna föreningar kallas till årsmöte senast tre månader före mötet
och anmälda ledamöter skall erhålla dagordning och övriga handlingar senast två veckor före
mötet. Kallelse till föreningarna sändes den 22 december 2008 per post.
Årsmötet fann att kallelse skett i behörig ordning.
§ 6 Föredragning och behandling av
a) UPS verksamhetsberättelse för 2008
Verksamhetsberättelsen föredrogs, rubrik för rubrik, av mötesordföranden.
Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen och den lades till handlingarna.
b) Ekonomisk berättelse
Efter önskemål om förtydliganden och en klarare redovisning i den ekonomiska berättelsen gav
årsmötet styrelsen och revisorerna i uppdrag att reda ut påtalade oklarheter.
Följden av detta blev att punkterna 6b (och tillagda 6c och 6 d) samt punkt 7 hänsköts till
höstmötet.
§ 7 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Se ovan.
§ 8 Val av revisorer för ett år
a) Två ordinarie
Årsmötet beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Sven Söderberg, SPF,
(omval), och Gösta Wahlund, PRO, (omval), som ordinarie revisorer i UPS för ett år.
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b) Två ersättare
Årsmötet beslöt, också i enlighet med valberedningens förslag, att välja Torsten Wiberg, SPF,
(omval) och Kerstin Olsson, Kommunalpensionärerna, (nyval) som revisorsersättare i UPS för ett
år.
§ 9 Val av valberedning för ett år
a) Tre ordinarie ledamöter varav en sammankallande
Årsmötet beslöt att välja Lárus Jónsson, PRO, (omval), Nils Olof Larsson, SPF, (omval),
och Berit Eriksson, Kommunalpensionärerna, (omval) (sammankallande), som ordinarie ledamöter
i UPS valberedning.
b) Tre personliga ersättare
Årsmötet beslöt att omvälja Torsten Lind, PRO, (ersättare för Lárus Jónsson), Stig Andersson, SPF,
(ersättare för Nils Olof Larsson), och Maj Aldskogius, Senioruniversitetet, (ersättare för Berit
Eriksson).
c) Berit Eriksson, sammankallande i valberedningen, framhöll i ett kort inlägg vikten av att
föreningarna i god tid funderar på vilka de vill nominera inför årsmötet 2010.
§ 10 Fyllnadsval till UPS styrelse
Årsmötet beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, att till ordförande i UPS välja
Percy Westerlund, PRO, och, som en konsekvens, att till vice ordförande i UPS välja
Roland Edwardsson, SPF Luthagen.
Mötet ajournerades för fruktpaus.
§ 11 1. Behandla remissen – förslaget till nya stadgar för UPS
Percy Westerlund redogjorde för arbetet med förslaget till nya stadgar. UPS styrelse tillsatte,
på årsmötets uppdrag, den 11 juni 2008 en stadgekommitté vars arbete undan för undan diskuterats
och vars förslag den 5 november 2008 skickades till föreningarna för remiss-behandling.
Remisstiden gick ut den 15 februari 2009 och då hade 22 föreningar avgivit yttranden.
Percy Westerlund gick därefter igenom förslaget paragraf för paragraf med följande beslutade
ändringar.
§ 1: OK
§ 2: I andra stycket tas ”i frågor” bort.
§ 3: I ärendelistan p.5: tillägg: fastställande av bokslut/resultat- och balansräkning.
p. 7: ändras till: Val av styrelse och funktionärer enligt § 6 i stadgarna.
§ 4: OK
§ 5: OK
§ 6: … för en tvåårsperiod….
Mellan styrelsemötena företräds UPS av ett arbetsutskott på fyra ledamöter utsett av
styrelsen.
§ 7: OK
§ 8: OK
§ 9: OK
§ 10: Årsavgiftens storlek beslutas i samband med budgetbehandlingen.
§ 11: Representantskapet har att fastställa arvodes- och resereglemente.
§ 12: OK
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Årsmötet beslöt att med de föreslagna ändringarna anta förslaget till nya stadgar för UPS att
gälla efter innevarande mandatperiods utgång.
2. Behandla motion till årsmötet gällande resekostnadsersättning
Från PRO Vattholma förelåg en motion om resekostnadsersättning. Nils Andersson
föredrog motionen. Styrelsen fick i uppdrag att skyndsamt arbeta fram ett resereglemente
med beaktande av innehållet i denna motion att presenteras på UPS höstmöte.
§ 12 Information om trafik
Marianne Larsson, Trafiksäkerhetsrådets sekreterare, upplyste oss om att Trafiksäkerhetsrådet
arbetar med så mycket mera än trafik; hon var t.ex. den som initierade Äldremässan för 15 år
sedan. Årsmötet 2008 beslutade att driva på i äldrefrågor och hon vill veta vad rådet kan hjälpa
föreningarna med. Skriften ”Äldre i Uppsala” ger ett antal telefonnummer som svar på frågan: Vart
ringer jag då? Nya cykel- och turistkartor kan hämtas i kommuninformationen.
Marianne Larsson lovade vidarebefordra ett antal frågor till Trafiksäkerhetsrådet..
Karin Wahlstedt påminde om skillnaden mellan sjukresor och färdtjänst samt informerade kort
om Flexbussen.
Bernt Karlberg informerade om en NTF-broschyr och om att föreningarnas trafikombud träffas i
Enköping den 13-14 maj.
§ 13 Årsmötet avslutas
Johnny Andersson framförde ett tack till UPS styrelse och dess arbetsgrupper för genomförandet
av årsmötet.
Maj-Britt Zillén tackade med ”pappersblommor” Birger Andersson som med mycket kort varsel
åtagit sig uppgiften som mötesordförande. Även mötessekreteraren Karin Wahlstedt fick likadana
blommor.
Maj-Britt Zillén upprepade vikten av att vara påläst, göra ett bra arbete och att föra ut information
om UPS arbete.
Med dessa ord tackade Maj-Britt Zillén alla mötesdeltagare och förklarade UPS årsmöte 2009
avslutat.

