På grund av rådande situation med Covid-19-smitta har årsmötet genomförts via e-postdeltagande. Av rådets
25 Iedamöter har lS ledamöter deltagit i e-postförfarandet.

Punkterna Ll, L6,18, 19 och 20 på dagordningen hänskjuts till nästa rådsmöte och är således ej behandlade vid
detta årsmöte.

Protokollfört vid årsmöte med Ystads Pensionärsråd

(YPR) den 25 mars 2020.

1,.
2.

Åsa Ehrlin utsågs som sekreterare för dagens förhandlingar.

3.
4.

Tilljusteringsmän, tillika rösträknare, utsågs Gullbritt Adolfsson, Brita Håkansson och Kjell-Åke Mohlin.

5.

Kallelse till årsmötet hade skickats ut med e-post den 23 februari, vilket enligt stadgarna (14 dagar före
årsmötet) befanns vara helt i sin ordning. Dessutom har kallelse till årsmötet funnits på hemsidan sedan
samma datum.

6.

Den

7.

Verksamhetsberättelsen har skickats ut tillsammans med kallelse till årsmötet och av de e-postsvar som
inkommit har ingen ledamot haft något att invända och mötet kunde därför fastställa densamma.

8.

Den ekonomiska rapporten och resultaträkningen har skickats ut tillsammans med kallelse

Knut Sigander utsågs som ordförande att leda dagens förhandlingar.

Samtliga ledamöter har beretts möjlighet att delta i årsmötet via e-postmeddelande och av Rådets 25
ledamöter befanns l-8 vara närvarande och röstberättigade.

till årsmötet utsända dagordningen godkändes av årsmötet.

till årsmötet

och av de e-postsvar som inkommit har ingen ledamot haft något att invända, varför rapporten med
godkännande kan läggas till handlingarna.

9.

Revisionsberättelsen har skickats ut tillsammans med kallelse till årsmötet och anses därmed vara
genomgången.

10.
11.

Med stöd av revisionsberättelsen beviljades styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
Denna punkt hänskjuts till nästa rådsmöte för beslut.
VAL:

12.

Till ordförande för 1 år nyvaldes Crister Sterning,

1,3.

Vid val av 2 styrelseledamöter för 2 är omvaldes:
Bingo Olsson,

SKPF

Anita Lundberg,
14.

PRO

Till ordinarie revisorer för L år valdes:
Gerd Nilsson, SPF Seniorerna Ysiad
Maj-Britt Olsson, PRO
Som revisorsersättare för 1 år valdes:
Kerstin Persson, SKPF
Gunvor Holmberg, SPF Seniorerna Ystad

SPF Seniorerna Ystad.

15.

Vid val av representanter för YPR iTillgänglighetsrådet/HSO valdes:
Bingo Olsson, SKPF, ordinarie ledamot
Rita Ström, SPF Seniorerna Ystad, personlig ersättare

16.

Denna punkt hänskjuts till nästa rådsmöte för beslut.

L7.

Till valberedning för I år valdes:
Bo Holmberg, SPF Seniorerna Ystad, sammankallande
Kjell-Åke Mohlin, PRo
Bengt Ekstrand, SKPF
Denna punkt hänskjuts

till nästa rådsmöte for genomgång.

19.

Denna punkt hänskjuts

till nästa rådsmöte för diskussion.

20.

Denna punkt hänskjuts till nästa rädsmöte för beslut.

2L.

Därefter avslutades e-postförfarandet för denna del av årsmötet.
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