
SENIORUM 
 
Årsmöte 
 
Tid: 16 mars 2016 
Kl.:  16-16.30 
Lokal: Fakultetsklubben, Örebro universitet 
Närvarande: se bilaga 
 
1. Brith Ekeström öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 
2. Gunnela Björk utsågs till årsmötets ordförande och Ulla Moberg till sekreterare. 
 
3. Röstlängder delades ut och fastställdes och till protokolljusterare och tillika rösträknare 
utsågs Karin Linden och Bengt Swensson. 
 
4. Årsmötet konstaterade att mötet utlysts på rätt sätt, senast två veckor innan. 
 
5. Mötet fastställde dagordningen. 
 
6. Verksamhetsberättelsen fastställdes. Ingen förvaltningsberättelse förelåg eftersom 
föreningen inte förfogat över några medel under 2015. 
 
7. Ingen revisionsberättelse kan av samma anledning uppvisas. 
 
8. Frågan om ansvarsfrihet är inte heller aktuell för 2015. 
 
9. Inga motioner hade inkommit till interimsstyrelsen.  
 
10. Den föreslagna verksamhetsplanen och budgeten för 2016 fastställdes. 
 
11. Årsmötet fastställde medlemsavgiften till 100 kr för 2016. Utöver detta förfogar 
föreningen över 50 000 kr under 2016, medel som universitetet tilldelat föreningen. 
 
12. Christina Hjort Aronsson presenterade valberedningens förslag till styrelse. Till 
ordförande valdes, enligt förslaget, Brith Ekeström för en tid av två år. 
 
13. Till ordinarie ledamöter valdes, enligt förslaget, Gunnela Björk, Åke Pettersson vardera 
för två år, och Ulla Moberg, Inger Karlsson och Kristina Törnquist vardera för ett år. Till 
suppleanter, två år, valdes Kjell Dahlström och L-G Thornell. 
 
14. Till revisorer valdes, enligt förslaget, Vanja Boman och Margareta Uske. Till 
revisorssuppleant utsågs Gunn Claesson. 
 
15. Mötet utsåg till valberedning den nu sittande (Christina Hjort Aronsson, sammankallande, 
Tor Hammargren och Anita Sterwander). 
 
16. Gunnela Björk informerade om planerade samtalsgrupper med nyanlända praktikanter 
under våren. De beräknas äga rum en gång i veckan på biblioteket. Ett trettiotal 



föreningsmedlemmar har visat intresse för att medverka. Gunnela Björk sköter kontakterna 
med universitetet i denna fråga. 
17. Årsmötet förklarades avslutat och ordet lämnades till Thord Strömberg som talade om sin 
bok Makt och medborgare och då med fokus på högre utbildning i Örebro. 
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