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Protokoll för årsmötet2019 i SeniorNet lnternet
Protokoll fört vid ordinarie årsmöte med början 2019 0218 och avslutades 2019 02 23.
Arsmötet skedde på SeniorNets forum där handlingar fanns, och även plats för diskussion.
Handlingarfanns även på klubbsidan underArsmöte 2019. Omröstning skedde via e-post
Följande medlemmar har anmält att delta i stämman (rösflängd):
Birgit Hansson, Våge Thalin, Tomas Ohlin, Runar Lundman, lngemar Nevelius, LilliAnn
Källermark, Erika Strawn-Sjöstrand, Kurth Westerberg, Eva Morell, lnga Torsmark, Iris
Nilsson, lngBritt Fransson.

§ 1. Arsmötet öppnas och röstlängd godkändes.
§ 2. Beslut om mötets behöriga sammankallande och om dagordning.

v

Kallelse till årsmötet2019 för SeniorNet lnternet (SNl) har
varit aviserad på SNIs klubbsida 19 02 05 och.
19 02 06 gick e-post ut till SNI medlemmar.
§ 3. Val av ordförande och sekreterare för stämman

lngemar Nevelius valdes till ordförande och lngBritt Fransson som sekreterare för mötet
§ 4. Val av två personer att justera protokollet

lris Nilsson och lnga Torsmark valdes att justera protokollet

§ 1-4 godkändes med

11

ja röster av 12 möjliga,

§ 5. Styrelsens föredragning av verksamhetsberättelse och årsredovisning

.-

,verksamhetsberättelse med tillägget, efter våra protester
betalades pengarna ut.
§ 6. Revisorens berättelse
§ 7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Arsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet med 7 röster av 7 möjliga
§ 8. Styrelsens förslag till verksamhetsplan
§ 9. Verksamhetsplanen godkändes.

§ 10 Val av ordförande och övriga styrelsemedlemmar
LilliAnn Källermark, omval

lngBritt Fransson, omval
Våge Thalin, omval
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Runar Lundman, omval
Erika Strawn-Sjöstrand, omval
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Revisor Gail Watt, omval
Godkändes med 7 ja röster av 7 möjliga

§ 11 Övriga ärenden som styrelsen förelägger stämman
lnga ärenden från styrelsen

§ 12 Motioner från medlemmarna.
lnga motioner från medlemmar
I
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§ 13.Ovriga ärenden.
lnga övriga ärenden

§ 1 4.Arsmötets avslutande
Ordföranden förklarar SeniorNet lnternet årsmöte 2019 avslutat.
Ett stort Tack till alla för snabba och tydliga omröstningar

Ordf. LilliAnn Källermark med flera tackar lngemar Nevelius for väl genomfört
årsmöte.
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