ÅRSMÖTESPROTOKOLL
FÖRT VID SENIORNET KUNGSHOLMENS ÅRSMÖTE PÅ BALTZAR
TRÄFFLOKAL, BOLINDERS PLAN 1 TORSDAG 12 MARS 2020 kl 10.30

§ 1 Mötets öppnande
Benny Grunnér hälsade de närvarande välkomna och förklarade årsmötet öppnat.
I samband med mötets öppnande hölls en tyst minut för vår avhållne medlem Björn
Malmberg.
§ 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande för mötet valdes Leif Leijon och till sekreterare Gunilla Brattberg.
§ 3 Fastställande av dagordning
Föreliggande förslag till dagordning fastställdes.
§ 4 Upprättande och godkännande av röstlängd
Närvarolista omfattande 14 personer inklusive avgående och kommande
styrelsemedlemmar godkändes (bilaga 1). Manfallet orsakat av corona-situation i landet.
§ 5 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte årsmötets ordförande
justera årsmötesprotokollet
Eva Ekskog och Per-Olof Guldemond valdes till justerare.
§ 6 Frågan om årsmötet blivit behörigen utlyst
Kallelsen till årsmötet godkändes.
§ 7 Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och årsresultat
Verksamhetsberättelsen (bilaga 2) presenterades av Benny Grunnér och årsresultatet
tillhandahölls av kassören Gunilla Brattberg (bilaga 3). Jämfört med tidigare år har
Öppet hus och Informationsträffar tillkommit.
§ 8 Föredragning av revisorns berättelse
Revisorssuppleant Stefan Ahlqvist presenterade revisorsberättelsen (bilaga 4) och
tillstyrkte att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet.
§ 9 Fastställande av balans- och resultaträkningen
Balansrapporten och resultaträkningen godkändes (bilaga 3).
§ 10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för år 2019.
§ 11 Beslut om särskild avgift till SeniorNet Kungsholmen och andra avgifter för
påföljande år
Vi har inte föreslagit någon avgift utöver medlemsavgiften för 2020.

§ 12 Fastställande av budget och verksamhetsplan
Verksamhetsplaneringen (bilaga 5) och budgeten (bilaga 3) för år 2020 fanns att tillgå.
Årsmötet fastställde verksamhetsplanen och budgeten.
§ 13 Beslut om arvoden till styrelsen
Årsmötet beslöt att inga arvoden ska utgå till styrelsen 2020.
§ 14 Val av ordförande
Till ordförande på ett år valdes Jan Svennerholm.
§ 15 Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter
Maria Svärd, Per-Olof Guldemond och Eva Ekskog valdes som ordinarie
styrelseledamöter på två år. Som suppleant på ett år valdes Solvig Grönstedt och
Madeleine Lundquist. Gunilla Brattberg och Birgitta Jonsson är tidigare valda som
styrelsemedlemmar på 2 år.
§ 16 Val av revisor och revisorssuppleant
Krister Berinder omvaldes till revisor, Stefan Ahlqvist valdes till revisorssuppleant.
§ 17 Val av valberedning varav en sammankallande
Lars-Olof Sarin (sammankallande), Hillevi Tolnai-Andersson och Sven Jones valdes att
ingå i valberedningen.
§ 18 Ärenden som styrelsen förelägger årsmötet
Inga sådana ärenden fanns.
§ 19 Ärenden som väckts genom motion
Ingen motion har inkommit.
§ 20 Övriga frågor som ej leder till beslut
M Henri Day föreslog att styrelsen skulle överväga att starta en kurs i Writer (Libre
Office), ett förslag styrelsen tog till sig.
Leif Leijon föreslog att föreningen borde ordna en rekryteringskampanj för att öka
medlemsantalet samt överväga ny kursverksamhet anpassad till nytillkomna tekniska
produkter.
§ 21 Årsmötet avslutning.
Jan Svennerholm tackade Benny för hans goda arbete som ordförande i styrelsen. Även
Lars-Olof Sarin avtackades för sitt utmärkta arbete med webbplats och nyhetsbrev. Med
ett varmt tack till mötesordförande Leif Leijon och ett tack till mötesdeltagarna
avslutades årsmötet kl. 10.58.
…………………………………...
Gunilla Brattberg, sekreterare
…………………………..
Eva Ekskog

………………………………….
Leif Leijon, ordförande
…………………………………
Per-Olof Guldemond

