
 
 
 
 
 

Arbetsmiljöseniorerna 
 
 
Höstmöte 2012 – 11 – 15                                                 Protokoll 
 
Närvarande: 38 medlemmar 
 
Mötets öppnande 
Föreningens ordförande Annika Hultin öppnade mötet 
 
Fastställande av dagordning 
Förslag till dagordning godkändes 
 
Val av mötesordförande 
Till ordförande för mötet valdes Eva Greijer 
 
Val av mötessekreterare  
Till sekreterare för mötet valdes Anita Isaksson 
 
Val av justeringsperson 
Till justeringsperson för mötet valdes Christina Bjerin 
 
Mötets behöriga utlysande 
Medlemmarna fastställde att mötet behörigt utlysts 
 
Information från kassören 
13693 kr finns på plusgirot. Vi har fått in 11590 kr i medlemsavgifter. 6750 kr har kommit in från 
AV. Trots detta finns ett underskott på 15000 kr. beroende på att Rigaresan kostade 32000 kr. 
Totalt sett ligger vi på plus. Nya pengar får vi varje år genom medlemsavgifter och det årliga 
bidraget från AV. 
7 nya medlemmar har tillkommit under året, vi är för närvarande 171 medlemmar. 3 medlemmar 
har ännu inte betalat medlemsavgiften trots påminnelser. 
 
Genomförda aktiviteter 
Vår 
30 januari gjordes ett besök på Stockholm Waterfront, en byggnad för kontor, kongressverksamhet   
och hotell i centrala Stockholm 
22 februari besökte vi Dramatiska Teatern, där vi fick titta in bakom kulisserna 
29 mars var det dags för årsmöte i Stockhomsdistriktets lokaler 
18 april gjorde vi en busstur i Västerort. Färden gick via Essingeöarna, Bromma och Blackeberg 
8 – 11 maj var det dags för vår jubileumsresa till Riga, då Arbetsmiljöseniorerna fyllde 25 år. 
Höst 
18 september, gjorde vi ännu en båtresa, denna gången till Drottningholms slott. 
11 oktober gjorde vi ett besök på Sven-Harrys konstmuseum i Vasaparken. 
 



Planerade aktiviteter 
- Januari, vecka 5, Gruvan under Sickla industriområde, Atlas Copco, 
- Februari, vecka 8, Millesgården (20 prel.) 
- Årsmöte, 19 mars, Göran bokar lokal på Stockholmsdistriktet 
- April, vecka 16, (17 prel.) bussutflykt 
- Maj, 15 – 17, Teaterresa till Helsingfors för att se Kristina av Duvemåla. Mudite presenterade ett    
förslag som de närvarande förklarade sig positiva till. Se separat utskick. 
 
Ytterligare förslag: 
-Artepelag, konstmuseum i Gustavsberg 
-Anders Hanser, Produktion AB, som under lång tid producerat filmer och bildspel för kultur och    
näringsliv. Han har även producerat egna produktioner för besökande grupper i företagets   
kulturbiograf. 
 
Övriga frågor 
Styrelsen har beslutat att vi måste minska på utskicken som sker vår och höst. I fortsättningen så 
måste det mesta skickas via mail. Vi har inte tillgång till något administrativt stöd och portot kostar 
också en hel del. Det är därför viktigt att så många medlemmar som möjligt meddelar sin 
mailadress. 
Om man inte har tillgång till dator så kanske man gå till närmaste bibliotek och gå in på 
Arbetsmiljöseniorernas hemsida www.arbetsmiljoseniorerna.se. och ta ut formulären. 
Hemsidan görs av Bo Dahlner. 
 
Mötets avslutande 
Eva Greijer avslutade mötet 
 
 
Vid protokollet                                            Ordförande                                Justeras                    
 
 
Anita Isaksson                                             Eva Greijer                               Christina Bjerin 
Sekreterare                                                  Ordförande 
 


