Protokoll, fört vid ordinarie årsmöte med SeniorNet
Södertälje 2019-03-21
§ 1. Fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst.
Årsmötet ansåg att årsmötet blivit behörigen utlyst.
§ 2. Val av ordförande för årsmötet.
Kent Forsberg valdes till ordförande för årsmötet.
§ 3. Val av sekreterare för årsmötet.
Stig Bengtsson valdes till sekreterare för årsmötet.
§ 4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
Till justeringsmän valdes Bengt Sahlin och Inga-Lill Lind.
§ 5. Styrelsens verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och bokslut 2018.
Ordförande läste igenom delar av verksamhetsberättelsen för 2018, samt verksamhetsplanen
för 2019. Kassör Harald Haapala redovisade bokslutet för året som gått.
Slutord: Styrelsen tackar alla medlemmar som deltagit i våra aktiviteter.
Årsmötet beslutade godkänna verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och bokslut 2018
(bilagor: ”Verksamhetsberättelse”, ”Verksamhetsplan”, ”Bokslut”.)
§ 6. Revisonsberättelse.
Inga-Lill Lind läste upp revisonsberättelsen. Inga anmärkningar har framkommit vid
revisionen. Årsmötes förordas besluta att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 2018
års förvaltning.
Årsmötet godkände revisorns berättelse. (bilaga ”Revisionsberättelse”)
§ 7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
§ 8. Beslut om lokal medlemsavgift,
Ordföranden meddelade att ingen lokal avgift är aktuell.
Årsmötet beslutade att ingen lokal medlemsavgift skall uttas.
§ 9. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för 2019.
Årsmötet beslutade fastställa verksamhetsplan samt budget för 2019.
Bilagor: ”Verksamhetsplan”,”Budget 2019”.

§ 10. Beslut om antal styrelseledamöter.
Enligt de antagna stadgarna skall styrelsen bestå av udda antal ledamöter, minst 5 och högst 9
ledamöter.
Årsmötet beslutade att 5 ledamöter, inkl. ordföranden, ska utgöra styrelse för år 2019.
§ 11. Val av ordföranden för 2019.
Stig Holmberg väljs till ordförande för 2019.
§ 12. Val av styrelseledamöter.
Kent Forsberg omval 2 år.
Göran Eliasson omval 2 år
Stig Bengtsson har ett år kvar av mandatperioden.
Harald Haapala har ett år kvar av mandatperioden.
§ 13. Val av revisorer.
Inga-Lill Lind och Karin Eklind valdes till revisorer 2019.
§ 14. Val av valberedning.
Gunvi Appeby och Lena Haapala valdes till valberedning för verksamhetsåret 2019.
Gunvi Appeby skall vara sammankallande.
§ 15. Val av ombud till riksföreningens årsmöte
Årsmötet beslutade att uppdra år styrelsen att utse lämplig person som klubbens representant
vid årsmötet i SeniorNet Sweden.
§ 16. Ärenden som styrelsen förelägger SeniorNet Swedens årsmöte.
Stig Holmberg påpekade att den i tidigare beslut fastställda målgruppen för SeniorNets
verksamheter 55+, kanske behövde en översyn. Årsmötet skall hållas den 8 april i Örebro.
§ 17. Motioner.
Inga motioner föreligger.
§ 18. Avslutning
Mötesordföranden tackade medlemmarna för visat intresse och avslutade mötet.
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