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§   1.  Årsstämman öppnades  Ordförande Ingemar Uppman hälsade 
deltagarna mycket välkomna 
och  öppnade stämman. 
 
§   2.  Val av mötesordförande  Till mötesordförande valdes Ingemar 
Uppman 
 
§   3.  Val av sekreterare för mötet  Till mötessekreterare valdes Ingegerd 
Trozell 
 
§   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 hade utlysts enligt stadgarna  
godkändes 
 
§   6.  Fastställande av dagordningen  Dagordningen fastställdes 
 
§   7.  Verksamhetsberättelsen  Verksamhetsberättelsen godkändes. 
Under början av året  genomfördes en  föreläsning på 
Teatern av poliskommissarie Jan Olsson 
en av Europas främsta experter vad avser att bekämpa  
bedrägerier på nätet. 
I februari – mars var det en kurs från kamera till dator 
samt en repetitionskurs från kamera till dator 
en delvis genomförd grundkurs. 
Sedan stoppade pandemin utbildning i kurslokal 
Tre digitala kurser, Starta och gå med i videomöten, 
genomfördes där deltagarna 
satt hemma och deltog i kurserna . 
Medlemsantalet i SeniorNet Nyköping var vid årsskiftet 128 st. 
 
§  8.  Resultat- och Balansräkning   2020 Godkändes. Beslutades att årets 
underskott på 
kr 19:40 överförs till ny räkning. 
Tillgodohavandet på SeniorNets  
plusgirokonto  var 84.176:75 
 
§   9.  Revisionsberättelsen  Godkändes. Hade inte gett anledning 
till 
anmärkning. Revisorerna tillstyrker att 
styrelsen beviljas ansvarsfrihet. 
 
§ 10.  Ansvarsfrihet för styrelsen  Årsmötet beslutade bevilja styrelsen 



ansvarsfrihet 
 
§ 11. Beslut om medlemsavgift år 2021                        Beslutades om oförändrad årsavgift,  kr 
250:- 
varav kr 100:- tillfaller SeniorNet Sweden 
 
 
§ 12. Beslut om antal ledamöter i styrelsen                  Beslutades oförändrat antal – fem 
personer 
Stämman godkände att det fram till nästa stämma 
enbart vara fyra i styrelsen och en plats 
vara vakant 
 
Paragraf 13 – 15 är valberedningens förslag som föredrogs av Anita Karlsson, 
§ 13.  Val av ordförande i klubben  Ingemar Uppman blev omvald på 1 år 
 
§ 14.  Val av övriga ledamöter                                        Ingegerd Trozell blev omvald på 2 år 
Följande styrelsemedlemmar  har 1 år kvar av valperioden 
Rojne Pettersson och Ulla Karlsson 
 
§ 15.  Val av två revisorer   Håkan Nilsson och Majlis Karlson 
omvaldes 
till revisorer . Båda på 1 år. 
 
§ 16.  Val av valberedningen                      Anita Karlsson omvaldes på 1 år 
En plats som valberedare är vakant. 
 
§ 17.  Ärenden som styrelsen förelägger årsmötet Inget fanns att redovisa 
§ 18.  Inkomna motioner   Inga motioner har inkommit 
§ 19  Till SeniorNet Sweden inkomna motioner         Ingamotioner har inkommit 
§ 20.  Övriga frågor                                                            Inga övriga frågor behandlades 
 
§ 21  Mötet avslutades   Ordförande avslutade mötet med ett 
stort tack till alla som deltagit 
och för visat intresse 
 
 
Ingegerd Trozell              Ingemar Uppman 
sekreterare    ordförande 
 
Justeras 
 
Anita Karlsson                              Berit Carlsson 
 
 
 


