Protokoll för årsmötet 2018 i SeniorNet lnternet
Protokoilfört vid ordinarie årsmöte med början 2018 05 07 och avslutades 2018 05 15. Arsmötet
skedde på SN|-forum under SeniorNets forum där handlingar fanns, och plats för diskussion.
Handlingarfanns även på klubbsidan. Ornröstning skedde via e-post
Följande rnedlemmar har anmält att delta i stämman (röstlängd):
Runar Lundman, Eva Morell, Erika Sjöstrand, Våge Thalin, LilliAnn Källermark, Hans Teike, Kurth
Westerberg, Tomas Ohlin, Ulf Sundin, lris Nilsson, lnga Torsmark, Anki Blonnqvist,
Sten Helleng, Björn Österlind, lngBritt Fransson, lngemar "Neve" Nevelius
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§ 1. Arsmötet öppnas och röstlängd godkändes.
§ 2. Beslut om mötets behöriga sammankallande och om dagordning.
Kallelse till årsmötet 2018 för SeniorNet lnternet (SNl) har
varit aviserad på SNls klubbsida 18 CI417 och.
samtidigt gick e-post ut till SNI medlemmar.

§ 3. Val av ordförande och sekreterare för stämman
lngemar Nevelius valdes till ordforande och tngBritt Fransson som sekreterare för rnötet
§ 4. Val av två personer att justera protokollet

lris Niisson och lnga Torsmark valdes att justera protokollet

§ 1-4 godkändes med 12 ja, röster, 1 avstod av 15 röstberättigade
§ 5. Styrelsens föredragning av årsberättelse och årsredovisning.
§ 6. Revisorens berättelse
§ 7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Arsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet med 11 röster av 11 mojllga
§ 8. Styrelsens förslag till verksamhetsplan
§ 9. Verksamhetsplanen godkändes.

§ 10 Val av SNI ordforande och övriga styrelsemedlemmar
LilliAnn Källermark, omval
lngBritt Fransson, ornval
Våge Thalin, omval
Runar Lundman, nyval
Erika Strawn-Sjöstrand, nyval

Revisor Gail Watt, omval
Godkändes med 7 ja röster 2 avstod av 9 möjliga
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§ 11 Övriga ärenden som styrelsen förelägger stämman
lnga ärenden från styrelsen

§ 12 Motioner från medlemmarna.
2 motioner från lngemar Nevelius,
Moderskeppet utbildning, Arsmöte i framtiden.
Styrelsens yttrande
Styrelsen stödjer motion om Moderskeppet
Motion om årsmöte i framtiden. Styrelsen är tveksam att ha årsmöte på fysisk ort, då alla medlemmar
ska ha möjlighet att deltaga, och svårighet med att genomföra detta.
lnga övriga synpunkter
§ 13.Ovriga ärenden.
lngemar Nevelius tar upp frågan om verksamhetskonferenser.
SNI har haft två Verksamhetskonferenser som utfallit till full beiåtenhet och givit id6er. Jag vill föreslå
att SNI framöver försöker orda Verksamhetskonferens hos någon Fysisk klubb - om nån kan övertalas
Två skäl: SNI bör skapa kontakt med andra klubbar och vi skulle då kunna iåna in oss i deras lokal och
utrustning typ PC-projektor - ev mot måttlig ersättning. Detta skulle ytterligare förhöja värdet av dessa

lRLträffar

Några synpunkter om detta framfördes på forum.

§ 1 4.Arsmötets avslutande
Då inte ordf. LilliAnn kom in på forum, så avslutar årsmötets ordförande mötet
och tackar de 15 medlemmar som ställde upp på årsmöte 2018.
Ett stort tack riktas till lngemar Nevelius för väl genomfort årsmöte.

:

Ett tack även till Björn Österlind för åren i styrelsen.

Erika Strawn-Sjöstrand och Runar Lundman hälsas välkomna i styrelsen
Grästorp 18 05 16
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