Prorokoii Ystads Pensionarsrfui
Årsmöte ?9Mars2122
Gamla rådhuset knutssalen
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hiindelserna och den oroande utveckling som sker i Ukraina efter det ryska invasionen
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1. Ordförande hiilsade dom närvarande välkomna och förHarade mdt€ öppnat.
2. Mtitet ansåg att kallelsen blivit behörigt utsiind till ledamöterna
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Beslutade mötet att vdja Crister Sterning att leda dagens möte. Som sekreterare valdes KurtÅke Linde. Till protokolljusterare och rösträknare väldes Åsa Ehrlin och Lena Olebacken
5. Röstlångden fastställdes till 17 st röstberättigade
6. Crister Sterning ftiredrog verksamhetsberättelsen. Den godkiindes och lades till
handlingarna.
7. Crister Sterning redogiorde ftir resultatråikningen. Den godkändesoeh lades till handlingen.
8. Revisionsberåittelsen l?istes upp. Nagra inviindningar framkom inte
9. Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet
10. Beslutade mötet att dom nuvarande arvoden skulle fortlöpa oftiråindrade
11. Till rådsordforande med 1 års manda$eriod valdes Anki Saed6n
12. Gunnar Andersson, Äsa Ehrlin och Grietje Thomsen valdes till styrelseledamöter för två år
13. Mötet utsåg Gerd Nilsson och Maj Britt Olsson till revisorer frir ett år
14. Mötet utsåg Kerstin Persson och Östen Malmqvist till revisorsuppleanter ft)r ett år
15. Rita ström valdes att representera rådet i YTR/I{SO för ett år . Ersättare forklarades vakant
16. Mötet valde Stefan Pålsson, Kajsa Månsson och Gull-Britt Adolfsson att ingå i valberedning
e.
i 7. Kurt ake Linde redogjor<ie och forklarade Rådets verksamhetspian ibr 2A22. Presentationen
följdes av budgetplan ftir 2022. Förslagen godktindes och lades tiU handlingama
18. En motion från ingelstorp glemminge PRO hade låmnats in inom faststiilld tid . Den hade
tidigare bifallits av s§relsen Innebörden av den var att ftiråindra rutiner och arbetsordning
f<ir rådet och var tiinkt att trida ikraft är 2A23. Den fiiranledde inga fragor och bifolls av
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ttrLövriga frågor lämnats till styrelsen kunde ordförande tacka frir
och avsluta mötet

§clrrctercre I{rrrt ÅLa T inrlp

a

Justeras

*

C;t .tQ

i

Lena Olebacken

ibnnertf*rh^il

p'rr*+

tt,

:

åa

Dnt:qt ,rp
ha
fure ,rrr/d
udr.t
,//answfr
tf/
a,/ e.l/
?ci' 1
'
frllo ad.t vr+/' ellcr t?ljlu.flwh
',f'on att,lic/t,' ,hqrr? haa; gtarT*rt

I

7etfu

d

\ofia

udlg

t'c{c

'

,

b,fr n*eras

cå all

na,rftL

årnfu bl,? korrc*'t, /,o

/nPr;'

