Protokoll från
ordinarie årsmöte tisdagen den 15 mars 2016
Tältgatan, Nockebyhov
Antal närvarande: 12 personer, samtliga röstberättigade.

1.

Mötets öppnande
Per-Olof Ström öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2.

Godkännande av dagordning
Ett förslag till ändring i den upptryckta och framlagda dagordningen: punkt 10 flyttas till
efter punkt 11.2. Förslaget godkändes.

3.

Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
Per-Olof Ström valdes till mötesordförande och Yvonne Borg Edling till mötessekreterare.

4.

Val av 2 protokolljusterare, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera
årsmötesprotokollet
Henrik Hedén och Kerstin Bolin valdes.

5.

Upprättande och godkännande av röstlängd
Närvarolistan upptog 12 personer, samtliga 12 röstberättigade. Listan godkändes som
röstlängd och bifogas originalprotokollet.

6.

Beslut om årsmötet blivit behörigt utlyst
Kallelse till årsmötet sändes 2016-02-16 via mail och som brev till medlemmar som
saknar e-postadress. Konstaterades att årsmötet hade blivit behörigt utlyst.

7.

Föredragning av styrelsens årsredovisning och revisorns berättelse
Årsredovisningen (Verksamhetsberättelse 2015-01-01 – 2015-12-31) fanns tillgänglig
på mötet. Årsredovisningen lästes upp av Lars Forsmark och kortfattad balansräkning
kommenterades av Per-Olof Ström. Intäkter för 2015 är 7 300.00 kr och utgifter
12 283.00 kr. SeniorNet Sweden har inte gjort utbetalning för andra halvåret 2015,
utbetalning kommer att ske under våren 2016. Tillgångar enligt balansrapporten:
34 443.00 kr.
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Sören Larsson gjorde en sammanfattning från verksamhetskonferensen i Växjö. Vilken
verksamhet ska föreningen ha, vilka ändringar behövs och hur kommer föreningen att
utvecklas när nya pensionärer med bättre datakunskaper blir medlemmar? Den nya
hemsidan diskuterades också mycket under konferensen.
8.

Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning
Resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2015 fastställdes och därefter föredrog
Per-Olof Ström revisorn Ingvar Kohlströms revisionsberättelse med hemställan att
styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.
Revisionsberättelsen bifogas originalprotokollet.

9.

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

10. Punkt 10 flyttad till efter punkt 11.2
11. Val av styrelsen. (Styrelsen består av 5-7 ledamöter.)
Valberedningen har inte lyckats få fram kandidater som är villiga att vara med i styrelsen,
bl.a. ordförande och kassör. Beslöts om upplösning av klubben om inte den nya
valberedningen (se pkt 13) lyckas få fram kandidater till styrelsen vid nästa extra årsmöte
som bestämdes till den 20 september 2016.
11.1 Val av ordförande
Lars Forsmark valdes till ordförande fram till årsmötet den 20 september.
11.2 Val av övriga styrelseledamöter
Nuvarande styrelse Ingemar Agaeus, Yvonne Borg Edling, Sonia Huhn, Per-Olof Ström
och Sören Larsson stannar kvar tills årsmötet den 20 september.
10. Beslut om avgifter till klubben och budget för nya verksamhetsåret.
Årsavgiften är oförändrad, 250 kr, för SeniorNet Sweden. Återbäringen till de lokala
klubbarna är 50% av avgiften.
12. Val av revisor
Ingvar Kohlström väljs till revisor fram till årsmötet den 20 september.
13. Val av valberedning (3 personer varav 1 sammankallande)
Henrik Hedén åtar sig att vara ordförande och sammankallande i valberedningen. Henrik
vill ha ytterligare fem personer i valberedningen. Ellen Grahner, Lars Johansson, Sven
Bergman, Vanja Lindvall och Kerstin Bolin valdes till valberedningen.
14. Övriga ärenden
Föreslogs annonsering i lokaltidningarna på Ekerö och Bromma. Klubben har ekonomi
för att bekosta annonser. Lars Forsmark ser till att valberedningen får broschyrer från
SeniorNet Sweden. Delar ur broschyren och Lars brev kan användas till annonseringen..
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15. Mötets avslutande
Mötet avslutades och därefter blev det kaffe och tårta och trevlig samvaro.

Vid protokollet:

Ordförande:

Yvonne Borg Edling

Per-Olof Ström

Justeras:

Henrik Hedén

Kerstin Bolin

