
SENIORNET NYKÖPING   PROTOKOLL  
Årsstämma    2020-07-09 
Olrogsalen, Culturum, Nyköping.   
    
§   1.  Årsstämman öppnades  Ordförande Ingemar Uppman hälsade 
deltagarna mycket välkomna 
                                                                                                  öppnade stämman.  
 
§   2.  Val av mötesordförande  Till mötesordförande valdes Ingemar 
Uppman  
 
§   3.  Val av sekreterare för mötet  Till mötessekreterare valdes Rojne 
Pettersson 
 
§   4.  Val av två justeringsmän tillika rösträknare Till justeringsmän  och rösträknare valdes 
                                                                                                 Anita Karlsson och Berit Carlsson 
 
§   5.  Godkännande av kallelse till årsmötet Att mötet har utlysts enligt stadgarna  
godkändes  
 
§   6.  Fastställande av dagordningen  Dagordningen fastställdes   
 
§   7.  Verksamhetsberättelsen  Godkändes.  
                                                                                                 Under året har en informations- 
                                                                                                 träff, två dataprat och nio kurser 
                                                                                                 genomförts. Antalet medlemmar var vid 
                                                                                                utgången av år 2019 141 stycken.    
 
§  8.  Resultat- och Balansräkning   2019 Godkändes. Beslutades att årets vinst på  
                                                                                                 kr 10.350:70 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:- 
                                                                                                 varav kr 100 till faller SeniorNet Sweden  
     
§ 12.  Beslut om arvoden och andra ersättningar Styrelseledamöter, samt kursledare erhåller 
                                                                                                 årsavgiften på kr 250:-  i kostnadsersättning 
    för sin erlagda årsavgift. 
 
§ 13. Beslut om antal ledamöter i styrelsen                  Beslutades oförändrat – fem personer 
                                                                                                 Stämman godkände att det fram till nästa 
                                                                                                 stämma enbart var 4 i styrelsen och en 



                                                                                                plats vara vakant.       
 
§ 14.  Val av ordförande i klubben  Ingemar Uppman omval till år 2021 
   
 § 15.  Val av övriga ledamöter                                       Ulla Karlsson omval till  år 2022                                           
   
                              Rojne Pettersson Omval till år 2022 
                                                                                               Ingegerd Trozell är redan vald till år 2021   
                                                                                                                      
§ 16.  Val av två revisorer   Håkan Nilsson och Majlis Karlson valdes  
                                                                                                till revisorer till år 2021 
 
§ 17.  Val av valberedningen                         SeniorNet Nyköping har varit utan 
valberedning 
                                                                                                under några år. 
                                                                                                Nu valdes med tacksamhet Anita Karlsson till 
                                                                                                valberedningen. Hon tillsammans med  
                                                                                               styrelsen kommer fram till år 2021  
                                                                                               att arbeta med att 
                                                                                                få fram ytterligare en till valberedningen.                                                                                             
  
   
§ 18.  Ärenden som styrelsen förelägger årsmötet Inget finns att redovisa 
§ 19.  Inkomna motioner   Inga motioner har inkommit 
§ 20.  Övriga frågor   Den 9 september 2020 deltar  
                                                                                                 Rojne Pettersson och Ingemar Uppman 
                                                                                                i SeniorNet Swedens digitala årsmöte 
                                                                                                Rojne som representant för  
                                                                                                SeniorNet i Nyköping 
 
§ 21  Avtackningar                                                                 Tidigare i år avtackades  
                                                                                                 Anna Sagebrand – revisor 
                                                                                                 Janny Tates – revisor 
                                                                                                 Gunwor Linderyd – utbildningsansvarig och 
                                                                                                 kurshandledare 
 
§ 22.  Mötet avslutades   Ordförande avslutade mötet och tackade 
    medlemmarna för att kommit till stämman 
                                                                                                och för visat intresse 
 
 
Rojne Pettersson              Ingemar Uppman                              
sekreterare    ordförande 
 
Justeras 
 
Anita Karlsson                              Berit Carlsson 
   
     



 


