Justerat protokoll

Protokoll fört vid årsmöte med föreningen SeniorNet Kungsholmen
den 6 februari 2003 i Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4

§ 1 Mötet öppnas
Willy Jäger hälsade de närvarande välkomna och öppnade årsmötet.

§ 2 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
Årsmötet beslöt välja till
ordförande: Ulf Westerström
sekreterare: Bengt Wennerberg

§ 3 Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera
årsmötesprotokollet
Till justerare, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet utsågs
Rigmor Jansson och Sven-Åke Björk.

§ 4 Upprättande och godkännande av röstlängd
Totalt 28 var röstberättigade (bilaga 1).

§ 5 Beslut om årsmötet blivit behörigen utlyst
Årsmötet var utlyst i behörig tid (bilaga 2).

§ 6 Fastställande av dagordning
Förslaget till dagordning godkändes med den ändringen att § 10 behandlas i anslutning
till § 17.

§ 7 Föredragning av styrelsens årsredovisning och revisorns berättelse
Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2002 (bilaga 3) och revisorns berättelse
(bilaga 4) redovisades. Dessa godkändes.

§ 8 Beslut om fastställande av balans- och resultaträkningen
Balans- och resultaträkningen redovisades (bilaga 5). Årsmötet godkände denna.

§ 9 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av årsmötet.

§ 10 Beslut om särskild avgift till SeniorNet Kungsholmen
Denna fråga behandlas i § 17 A.

§ 11 Beslut om arvoden och andra ersättningar

Årsmötet godkände styrelsens förslag att inga arvoden ska betalas till styrelsens
ledamöter.

§ 12 Beslut om antalet ledamöter i styrelsen (3-7 personer)
Årsmötet godkände förslaget att den nya styrelsen ska bestå av sju ledamöter.

§ 13 Val av ordförande
Till föreningens ordförande valdes Willy Jäger.

§ 14 Val av övriga styrelseledamöter
Valberedningens förslag till styrelseledamöter godkändes (bilaga 6)
Anders Renner – omval
Arnold Gustavsson – omval
Bengt Wennerberg – omval
Bertil Jigert – nyval
Per Knutsgård – nyval
Rolf Tymark – nyval
Mötesordföranden framförde föreningens tack till de avgående ledamöterna Karl-Georg
Bergstrand, Mary Hagen och Kerstin Strand.

§ 15 Val av revisor och revisorssuppleant
Årsmötet beslöt att till revisor respektive revisorssuppleant välja:
Ulf Westerström – omval
Björn Malmberg – omval

§ 16 Val av valberedning
Till ledamöter i valberedning valdes:
Björn Malmberg – sammankallande
Sven-Åke Björk
Dessa två får senare till sig knyta en tredje ledamot.

§ 17 Stadgar för SeniorNet Kungsholmen
Mötesordföranden redogjorde för relationerna mellan SeniorNet Kungsholmen (SNK) och
SeniorNet Sweden (SNS):
SNS har ansträngd ekonomi och har inte uppnått budgeterat resultat. Detta begränsar f.n.
SNS möjligheter att samla representanter för klubbarna till möte med erfarenhetsutbyte
eller att diskutera storleken av återbäringen. Stämman anser att dessa förhållanden är
otillfredsställande och föreslår att omgående åtgärder vidtages av SNS:s styrelse.
Grunderna för fördelning av medlemsavgifterna mellan SNS och de lokala klubbarna är
oklara. Dessutom kommer återbetalning av klubbarnas andel för sent. Detta skapar
osäkerhet hos klubbarna vad gäller deras planering av aktiviteter och ev investeringar.
Stämman stödjer att SNK:s styrelse avser att inför SNS:s årsmöte komma med förslag
till fördelningsformer och utbetalningsrutiner som bättre än nuvarande tillgodoser SNS:s,
klubbarnas och medlemmarnas intressen. Förslaget föreslås i första hand att diskuteras
med SNS:s styrelse.
Årsmötet beslöt att nuvarande stadgar tills vidare bibehålls, och att de ändras om och när
anledning till detta finns. SNK skall vara anslutet till SNS och formerna för anslutningen,
ekonomiskt och medlemsmässigt, utreds.

På grund av de skriverier som förekommit på Internet vill SNK:s styrelse framhålla att
något utträde ur SNS inte alls varit aktuellt. Årsmötet instämde i denna försäkran att
föreningen också i fortsättningen skulle tillhöra SNS.

§ 17A Beslut om särskild avgift till SeniorNet Kungsholmen
Föreningens ekonomi är svag, inte minst på grund av oklarheten om storleken på
återbäringen av medlemsavgifterna till SNS. Årsmötet biföll ett förslag om att en extra
avgift om 50 kr för år 2003 skulle debiteras SNK:s medlemmar under förutsättning att
denna avgift odelat tillfaller SNK.
§ 18 Övriga ärenden
Inga övriga ärenden förefanns.

§ 19 Mötet avslutas
Mötesordföranden tackade de närvarande för visat intresse och förklarade årsmötet
avslutat.
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