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SENIORNET SWEDENS STYRELSE

Från SeniorNet lnternet

Med anledning av SeniorNet styrelseprotokoll 2018-06-04 med följande passus om vår klubb
Citat:"§11 Internetklubben
Överföringen av direktanslutna till lnternetklubben enligt årsmötesbeslut har genomförts"
TACK

att det äntligen beslutats RÄTT. Synd bara att ingenting har hänt. Vi har inte fått några

nya medlemma r/direktanslutna överförda

ä

nnu.

Nytt citat: §11 lnternetklubben
" Nör det göller återbetolning av avgifter 201.7 awoktar SeniorNet Sweden med återbetalning

till lnternetklubben, detta mot bakgrund av diskussioner om klubbens lågo kostnoder för sin
verksomhet."
Att förvägra SeniorNet lnternet återbetalning av medlemsavgifter finns det ingenting i
SeniorNet stadgar som tillåter! DETTA Än eROTT MOT STADGARNA. Styrelsen äger inte
befogenheter att ändra av årsstämman fastställda stadgar.
lnternetklubben är godkänd att tillhöra SeniorNet Sweden på samma villkor som övriga
klubbar. lnternetklubben har fullgjort årsmöten och styrelsemöten i minst samma
omfattning som övriga klubbar. Enda skillnaden är att vi är JUST EN INTERNETKLUBB.
lnternetklubbens medlemmar skallges precis samma tillgång till den föreningsdemokrati
som gäller samtliga klubbar i SeniorNet Sweden.
lnnan vårt gemensamma Forum ändrades fungerade vår verksamhet mest därstädes. Efter
ändringen till dagens Forum har våra medlemmar svårigheter att logga in och delta i
diskussionerna, Anmärkas kan att det förra Forum delvis bekostades av lnternetklubben att
bygga upp.
Under de år som vår webbsida med Forum arbetats om har lnternetklubben förlorat de
möjligheter som funnits att bedriva vår verksamhet som tidigare. Vi har arbetat hårt för att
hålla igång verksamheten och bygga vidare. Motståndet från SeniorNets styrelse har varit

kraftigt, dels har vi inte fått ordning på direktanslutnas medlemskap, trots beslut om detta
vid flera årsstämmor. Styrelsen har haft många underliga invändningar om detta. Nu när
detta äntligen ska fungera (om det kommer att fungera) så hittar styrelsen på att vår verksamhet inte har nog höga kostnader för att beviljas den stadgeenliga återbetalningen av våra
avgifter. Detta tolkas av flertalet av våra medlemmar som illvilja, att lnternetklubben inte är
önskvärd.
Ja, det är nog så det egentligen är. Det är inte många andra klubbars medlemmar som inser

nyttan lnternetklubben gör.
Om det bara är frågan om att öka kostnaderna, så kan vi ordna flera s k
verksamhetskonferenser, vilket vi också planerat göra. Eftersom medlemmarna är spridda

över hela landet måste konferenserna planeras geografiskt så att så många medlemmar som
möjligt kan delta. Detta kostar pengar.
SeniorNets styrelse! Vi kräver att få vår stadgeenliga återbäring. Bryt inte mot stadgarna. Ni
får inte ändra stadgarna under verksamhetsåret. Det är årsstämman, som beslutar om detta.
Det borde styrelsen vara medveten om. Man går inte med i en förening, än mindre i

styrelsen utan att läst och förstått föreningens stadgar.
Hälsningar
På lnternetklubbens uppdrag

LilliAnn Källermark, ordförande
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