PROBARA
Protokoll fört vid årsmöte med PRO Bara,
2020-02-28, kl.13.OO.
SI Ordförande Christer Svensson hälsade alla medlemmar välkomna, och
förklarade årsmötet öppnat.

S2 Den förelagda dagordningen godkändes.
53 Som ordförandeatt leda årsmötet valdes Elisabeth Björk-Svensson.

S4 Som sekreterareför årsmötetvaldes Lars Hansson.
55 Till att justera protokollet,samt vara rösträknare under årsmötet, valdes
Jan-lnge Karlsson och Christer Berglund.
56 Kallelsen till årsmötet godkändes, då det skett enligt stadgama.

57 Genomgång av verksamhetsberättelsen.Synpunkterframfördes,och borde
även innehållit informationom diverse aktivitetersåsom t.ex. gammeldans,
boule, akvarellmålning m.fl.
Styrelsen tar till sig synpunktema, och verksamhetsberättelsen godkändes.
58 Kassören Lennart Svensson redovisade resultat och balansräkning, varefter
mötet godkände dessa.

59 Revisor Lars Ström föredrog revisionsberättelsen.
SIO

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019

Sil Val:

a) Som kassör för två år, 2020—2021,valdes Lennart Svensson.
b) Som sekreterare för ett år 2020 (fyllnadsval), valdes Lars Hansson.
c) Som styrelseledamot för två år, 2020—2021, valdes Kent Olsson.
d) Som styrelseledamot för två år, 2020—2021,valdes Sune Fredriksson.
e) Som styrelseersättare för ett år, 2020, valdes Bodil Petersson.
f) Som styrelseersättare för ett år, 2020, valdes Sture Andersson.
g) Som ordinarie revisor för två år, 2020—2021,valdes Erling Nielsen
h) Som revisorsersättare för ett år, 2020, valdes Christer Berglund.
i) Till valberedningen för ett år, 2020, och tillika sammankallande, valdes Steen
Sylvander.
j) Till valberedningen för ett år, 2020, valdes Göran Nilsson.
k) Till valberedningen för ett år, 2020, valdes Gunnar Nilsson

SI 1. ( Val, forts):
l) Till att representera PRO Bara i Svedala Kommuns pensionärsråd för fyra år,
2020—2023,valdes Ann-Margreth Albin.
m) Som representantför Seniordagarna, 2020, valdes Ann-MargrethAlbin och
Tommy Rosenberg

512 Kerstin Ellström, reseansvarig, informeradeom några kommande händelser.
8 mars, Kvinnodagen, Ung och Ny i PRO, Kockums Fritid.
17 april, Medlemsmöte med mannekänguppvisning med Seniorkläder på
Kuben.
7 maj Vårdans på Spångholmsskolan med orkester
Maj månad
samt någon vårresa
513 Bodil Petersson, teaterombud, informerade om några kommande händelser.
3 mars, Orpheus i Underjorden
24 mars, Önskesången på Spångholmsskolan
22 april, Rickard Söderberg, Ovan regnbågen
14 maj, Pärlor inför nästa säsong
15 okt, Funny Girl
17—20dec, Jul på Operan. Tre altemativadagar.
Lennart Svensson Konsertombud informerade om konserter på Malmö Live,
bl.a. Mando Diao i maj, och Oktoberberfest till hösten. Mer info kommer
S14

Inga motioner hade inkommittill styrelsen.

SI 5

Övrigafrågor.

SI 6

Mötetavslutades.

Önskemål om att fler kan ställa upp för att fixa Fredagscaféets servering.
Anmälan till Kent Olsson
Sträva efter att öka antalet medlemmar.
Protokoll skall efter varje styrelsemöte mailas till revisor Erling Nielsen.
Planeras att köpa in skrivare till föreningen.
Christer Berglund önskade att föreningens goda ekonomi kommer
medlemmama tillgodo genom subventionerade arrangemang. Styrelsen lovade
att ha förslaget i åtanke vid planering av arrangemang och andra trevligheter.
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