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ÅRSMÖTESPROTOKOLL
FÖRT VID SENIORNET KUNGSHOLMENS ÅRSMÖTE PÅ S:T GÖRANSGATAN 95
ONSDAG 7 MARS 2007

1. Mötets öppnande
Willy Jäger hälsade de närvarande välkomna och förklarade årsmötet öppnat
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande för mötet valdes Björn Malmberg och som sekreterare för mötet utsågs
Birgitta Jonsson
3. Val av två justerare
Maj Augustsson och Jan Ternhag valdes att fungera som rösträknare samt att jämte
ordföranden justera årsmötesprotokollet
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
Medlemsförteckning upprättad av medlemssekreteraren Arnold Gustavsson godkändes
och skickades runt för signering. Se Bil 1
5. Frågan om årsmötet blivit behörigen utlyst
Kallelsen till årsmötet godkändes
6. Föredragning av styrelsens årsredovisning och revisorns berättelse
Resultatrapporten och Verksamhetsberättelsen godkändes och revisionsberättelsen
föredrogs. Se Bil 2 och Bil 3
7. Beslut om fastställande av balans och resultaträkningen
Balansrapporten fastställdes. Budget för 2007 redovisades på skärm och
verksamhetsplanering utdelades. Se Bil 4
8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
Ansvarsfrihet beviljades för styrelsen
9. Beslut om särskild avgift till SeniorNet Kungsholmen
Ingen särskild avgift skall tas ut under året
10. Beslut om arvoden och andra ersättningar
Ett arvode om 3500 kronor skall utgå för styrelsen att fördela inom sig
upprättat av: Birgitta Jonsson

e-post: frujonsson@gmail.com
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11. Beslut om antal ledamöter i styrelsen (3-7 personer)
Antal ledamöter i styrelsen ska vara sju
12. Val av ordförande och övriga styrelseledamöter
Till ordförande valdes Willy Jäger. Som medlemmar i styrelsen valdes Arnold
Gustavsson, Inga Björnson, Margareta Modén, M Henri Day, Nancy Larsson och
Birgitta Jonsson
13. Val av revisor och revisorssuppleant
Ulf Westerström valdes till revisor, Björn Malmberg till revisorssuppleant
14. Val av valberedning
Björn Malmberg, Arnold Gustavsson och Bengt Wennerberg utsågs till valberedare.
Björn Malmberg är sammankallande
15. Övriga ärenden
En medlem undrade vad vi gör för att hitta bra lokaler. Lokalfrågan är vårt största
problem. Styrelsen redovisade hur den söker olika lokaler som vi har råd med och talade
om att förhandlingar pågår med HSB om att få använda deras datasal. En ny lokal som
nu används på prov för en cirkel är Dragon´s Lair, Kungsholmstorg 8.
15. Mötet avslutas.
Björn Malmberg tackade styrelsen för det arbete den lagt ner och han tackade också
deltagarna för visat intresse varpå årsmötet avslutades.

…………………………………...
Birgitta Jonsson, sekreterare

………………………………….
Björn Malmberg, ordförande

Justeras: …………………………..
Maj Augustsson

…………………………………..
Jan Ternhag

upprättat av: Birgitta Jonsson

e-post: frujonsson@gmail.com

