SENIORNET NYKÖPING

PROTOKOLL nr 1

Årsstämma
Olrogsalen, Culturum, Nyköping.

2019-03-11

§ 1. Årsstämman öppnades

Ordförande Ingemar Uppman hälsade
medlemmarna välkomna och öppnade stäm.

§ 2. Val av mötesordförande

Till mötesordförande valdes Ingmar Uppman

§ 3. Val av sekreterare för mötet

Till mötessekreterare valdes Håkan Nilsson

§ 4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Till justeringsmän och rösträknare valdes
Anita Karlsson och Berit Carlsson

§ 5. Godkännande av kallelse till årsmötet

Mötet har utlysts enligt stadgarna och god
kändes

§ 6. Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes

§ 7. Verksamhetsberättelsen

Godkändes. Under året har tre informationsträffar, två dataprat och tretton kurser
genomförts. Antalet medlemmar var vid
utgången av år 2018 164 stycken.

§ 8. Resultat- och Balansräkning 2018

Godkändes. Beslutades att årets vinst på kr
14.707:90 överförs till ny räkning

§ 9. Revisionsberättelsen

Godkändes- Hade inte gett anledning till
anmärkning. Revisorerna tillstyrker att
styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

§ 10. Ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beslutades bevilja styrelsen
ansvarsfrihet

§ 11. Beslut om medlemsavgift år

Beslutades om oförändrad årsavgift, kr 250:-

§ 12. Beslut om arvoden och andra ersättningar
§ 13. Beslut om antal ledamöter i styrelsen

Styrelseledamöter, samt kursledare erhåller
årsavgiften på kr 250:- i kostnadsersättning
för sin erlagda årsavgift.
Beslutades oförändrat – fem personer

§ 14. Val av ordförande i klubben

Ingemar Uppman omval till år 2020

§ 15. Val av övriga ledamöter

Ingegerd Trozell omval till år 2021
Håkan Nilsson omval till år 2021
Rojne Pettersson fyllnadsval till år 2020
(Ulla Karlsson kvarstår – valdes på förra
årsstämman till år 2020)

§ 16. Val av två revisorer

Anna Sagebrand och Janny Tates valdes
till revisorer till år 2020

§ 17. Val av valberedningen

Valberedning saknas under år 2018.
Trots mycket arbete från styrelsen
har inga kandidater anmälts sig för år 2019.
Stämmans ordförande efterlyste kandidater
till valberedningen bland de närvarande på
stämman. Ingen anmälde sig.
Stämman godkände att styrelsen jobbar
utan valberedning Samtidigt skall styrelsen
jobba vidare med att finna en valberedning.

§ 18. Ärenden som styrelsen förelägger årsmötet

Inget finns att redovisa

§ 19. Inkomna motioner

Inga motioner har inkommit

§ 20. Övriga frågor

Inga frågor

§ 21 Avtackning

Ingegerd Höök avtackades för ett bra styrelsearbete, bra arbete med informationsträffar samt
för arbetet med vår av henne väl skötta
hemsida.

§ 22. Mötet avslutades

Ordförande avslutade mötet och tackade
medlemmarna för visat intresse

Andreas Bergfors pratade även underhållande om bloggar, poddar, Twitter m m
Uppskattades mycket av deltagarna
Efter mötet bjöds medlemmarna på gott fika.
Håkan Nilsson

Ingemar Uppman

sekreterare
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Justeras
Anita Karlsson

Berit Carlsson

