Södertälje

Årsmöte 2022
Torsdagen den 17 mars 2022 kl 13-16
Lokal: ABF-huset, Nedre Torekällgatan
§ 1 Årsmötet öppnas
Föreningens ordförande Stig Holmberg öppnade mötet och hälsade 18 deltagare
välkomna.
§ 2 Fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst
Mötet godkände årsmötets behöriga utlysning.
§ 3 Val av ordförande för årsmötet
Kent Forsberg valdes till ordförande för årsmötet.
§ 4 Val av sekreterare för årsmötet
Harald Haapala valdes till sekreterare.
§ 5 Val av två justeringsmän att jämte årsmötets ordförande justera
årsmötesprotokollet
Henry Andersson och John Trapp valdes.
§ 6 Fastställande av dagordning
Dagordningen enligt föreningens stadgar godkändes.
§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen godkändes efter genomgång. Bilaga 1.
§ 8 Revisorernas berättelse
Revisorn har granskat räkenskaperna för år 2021. Mötet godkände revisorns
berättelse. Bilaga 2.
§ 9 Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om
disposition av årets resultat
Föreningen hade vid 2021 års början 37.590 kr i kassan och vid årets slut 55.071 kr.
Föreningen har inte haft någon verksamhet under 2021 förutom telefonjour.
Ökningen av föreningens likvider beror på det årliga bidraget från kommunen samt
medlemsavgifter.
Den ekonomiska redovisningen godkändes.
Mötet beslutade att behållningen budgetåret 2021 på 55.071 kr överförs till
budgetåret 2022.

§ 10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
Stig Holmberg ordförande
Kent Forsberg
Harald Haapala
Göran Ringström
Mötet beslutade att styrelsens ledamöter beviljades ansvarsfrihet:
§ 11 Beslut om lokal medlemsavgift
I likhet med tidigare år beslutade mötet att ej införa lokal medlemsavgift.
§ 12 Beslut om antal styrelseledamöter
Något beslut om antal ledamöter i styrelsen fattades ej.
§ 13 Val av föreningens ordförande
Föreningens ordförande Stig Holmberg var ej till förfogande för omval.
Uppdraget förklarades vara vakant då ej någon medlem kandiderade till
ordförandeposten.
§ 14 Val av övriga styrelseledamöter
De övriga ledamöterna Kent Forsberg, Harald Haapala och Göran Ringström var ej
till förfogande för omval. Ingen medlem ställde för upp att väljas till styrelsen.
Ordföranden konstaterar att föreningen nu är utan styrelse.
§ 15 Val av två revisorer
Inga-Lill Lindh valdes till föreningens revisor på ett år. Det andra uppdraget
förklarades vakant.
§ 16 Val av valberedning, två ledamöter varav en sammankallande
Uppdragen förklarades vakanta.
§ 17 Val av ombud till SeniorNet Swedens årsstämma
Stig Holmberg anmälde sig och valdes som ombud till årsstämman.
§ 18 Ärenden som styrelsen förelägger SeniorNet Swedens årsstämma
Inga förslag förelåg.
§ 19 Motioner
Styrelsen föreslår att föreningen SeniorNet Södertälje upplöses enligt
föreningsstadgarnas § 21.
Mötets beslut genomfördes genom namnupprop. Av mötets sjutton (17) kvarvarande
deltagare röstade sexton (16) på styrelsens förslag att föreningen upplöses och en (1)
deltagare var däremot.
Därmed har mötet beslutat att föreningen SeniorNet Södertälje upplöses.
Stadgarnas § 21 föreskriver följande angående upplösning:
- Föreningen upplöses genom beslut på två varandra följande möten
- Tiden mellan mötena skall vara minst sex månader.
- Ett av mötena skall vara ordinarie årsmöte.
- Beslut skall fattas med minst tre fjärdedels majoritet.

Mötets första beslut om upplösning uppfyller alla villkor som stadgarna föreskriver.
Då årsmötet beslutat enligt föreningsstadgarnas § 21 att upplösa föreningen står den
avgående styrelsen till förfogande som en interimsstyrelse fram till nästa
föreningsmöte om tidigast 6 månader.
Medlemmarna i föreningens styrelse utses att vara interimsstyrelse fram till nästa
föreningsmöte om tidigast sex månader.
Stig Holmberg ordförande
Kent Forsberg
Harald Haapala
Göran Ringström
Interimsstyrelsens uppdrag
- Att tidigast 2022-09-17 kalla till föreningsmöte för att fatta det andra beslutet
om föreningens upplösning.
- Att föreslå om vad som skall hända med föreningens utrustning. T ex bärbar
projektor Dell med väska, bärbar ASUS-dator med trådlös mus och väska, 4 st
läsplattor Samsung Galaxy Tab A, router TP-link för trådlös utsändning av
internet, 2 st trådlösa möss, 1 st trådlös mus till iPad.
- Att föreslå hur föreningens tillgångar skall hanteras vid upplösningen.
§ 20 Avslutning
Årsmötets ordförande Kent Forsberg vände sig till föreningens ordförande Stig
Holmberg och tackar honom för att ha startat föreningen och hoppas att
medlemmarna skall hitta en lösning för föreningens fortlevnad. Kent överlämnade en
bukett blommor till Stig och förklarade årsmötet avslutat.
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