Protokoll från årsmöte med föreningen SeniorNet Kungsholmen den 19
februari 2004 på Kunskapsnätet, Fridhemsgatan 9, Stockholm.
§1 Mötet öppnas.
Ordföranden Willy Jäger hälsade välkommen och öppnade årsmötet.
§2 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
Till ordförande valdes Bengt Wennerberg och till sekreterare Rigmor Jansson.
§3 Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera
årsmötesprotokollet.
Till justerare, tillika rösträknare, valdes Maud Moberg och Björn Malmberg.
§4 Upprättande och godkännande av röstlängd.
Totalt 35 röstberättigade medlemmar var närvarande (bilaga 1).
§5 Beslut om årsmötet blivit behörigen utlyst.
Årsmötet var utlyst i behörig tid (bilaga 2).
§6 Föredragning av styrelsens årsredovisning och revisorns berättelse.
Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2003 (bilaga 3) och revisorns berättelse
(bilaga 4) redovisades och godkändes.
§7 Beslut om fastställande av balans- och resultaträkningen.
Balans-och resultaträkningen redovisades (bilaga 5) och godkändes av årsmötet.
§8 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av årsmötet.
§9 Beslut om särskild avgift till SeniorNet Kungsholmen.
I enlighet med styrelsens förslag kommer ingen särskild avgift att tas ut.
§10 Beslut om arvoden och andra ersättningar.
I enlighet med styrelsens förslag kommer inga arvoden att tas ut av styrelsen.
§11 Beslut om antal ledamöter i styrelsen (3-7 personer).
Antalet ledamöter i styrelsen fastställdes till 6 personer i enlighet med valberedningens
Förslag.
§12 Val av ordförande och övriga styrelseledamöter.
Till föreningens ordförande valdes Willy Jäger (omval).
Valberedningens förslag till ledamöter godkändes:
Arnold Gustavsson (omval)
Anders Renner (omval)
Maud Moberg (nyval)
ElseBritt Roos (nyval)
Gertie Szuchy (nyval)

§13 Val av revisor och revisorssuppleant.
Årsmötet beslöt välja Ulf Westerström till revisor (omval) och Björn Malmberg till
revisorssuppleant (omval).
§14 Val av valberedning bestående av tre personer varav en sammankallande.
Till valberedning utsågs
Björn Malmberg – sammankallande
Sven-Åke Björk och Mary Hagen - ledamöter
§15 Övriga ärenden.
Inga övriga ärenden hade inkommit.
Styrelsen informerade om ERFA, bestående av 11 SeniorNet-klubbar inom norra
Stockholmsområdet som träffas några gånger per år för att ventilera gemensamma
spörsmål. Förutom att ge information till varandra vill man också utgöra ett stöd till
SeniorNet, Sverige.
Styrelsen informerade om att en ny SeniorNet förening har bildats på Norrmalm.
Möjlighet finns för medlemmarna att surfa på Vasa Realskola, liksom sedan tidigare på
Kanelbullen, Södermalm.
Styrelsen informerade om att bidrag har begärts från Kungsholmens Stadsdelsnämnd
för äldreverksamhet.
Ordföranden Willy Jäger avtackade de avgående ledamöterna Bengt Wennerberg och
Per Knutsgård med vardera ett exemplar av Nätguiden.
§16 Mötet avslutas.
Mötesordföranden tackade de närvarande för visat intresse och förklarade årsmötet
avslutat.
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