
  

  

Protokoll vid SeniorNet Göteborgs årsmöte 2017-02-23 

 

Närvarande:         68 medlemmar enligt närvarolista 

Plats        Församlingshemmet, Lundby Gamla Kyrka Göteborg 

 

1 Årsmötets öppnande                                                                            

Föreningens ordförande Ulla Stahlberg förklarade årsmötet öppnat. 

2      Val av ordförande och sekreterare för årsmötet                                                                    

Till ordförande för mötet valdes Anders Bernhardt.                                            

Till sekreterare för mötet valdes Berit Magnusson.               

3 Val av två protokolljusterare                                                                               

Till justerare, att jämte ordförande justera årsmötesprotokollet, valdes 

Doris Åberg och Jan-Elve Kjellgren 

4  Val av rösträknare                                                                                                          

Till rösträknare valdes Olle Viklund  och Gunilla Johansson.            

5 Godkännande av dagordning                                                                                    

Årsmötet godkände förslaget till dagordning. 

6 Årsmötets behöriga utlysande                                                                 

Årsmötet fann att kallelsen gått ut stadgeenligt. 

7 Fastställande av röstlängd                                                                                     

De närvarande hade blivit avprickade på lista och listan godkändes som 

röstlängd (bil. 1). 

8 Styrelsens årsberättelse                                                                                 

Årsberättelsen föredrogs, godkändes  och lades till handlingarna (bil 2). 

9 Styrelsens årsredovisning                                                                                

Årsredovisningen föredrogs. 

http://goteborg.seniornet.se/


10 Revisionsberättelse                                                                                                

Revisorn föredrog revisionsberättelsen (bil 3), som godkändes och lades till 

handlingarna. 

11 Fastställande av resultat-balansräkning                                                                

Resultat-och balansräkningarna (bil 4)  fastställdes. 

12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen                                                                    

I enlighet med revisorernas förslag beslöt årsmötet bevilja styrelsen 

ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

13 Fastställande av styrelsens budgetförslag för kommande år                                          

Styrelsens budgetförslag för 2017 (bil 5) presenterades. Årsmötet 

fastställde budgeten i enlighet med styrelsens förslag. 

14 Årsavgift till SeniorNet Sweden och återbetalning till klubben                                

Årsavgiften till SeniorNet Sweden är 250 kr/medlem och av dem får 

SeniorNet Göteborg tillbaka 125 kr/medlem. 

15 Beslut om reseersättning för styrelsens medlemmar                                                      

Ingen reseersättning utbetalas till styrelsen.  

16 Val av ordförande för styrelsen                                                                                         

Till ordförande för styrelsen t.o.m. årsmötet 2018 valdes Juhani Reinikainen 

(nyval). 

17 Val av övriga styrelsemedlemmar samt styrelsesuppleanter                               

Till styrelseledamöter valdes:                                                                                           

- Barbro Isaksson  (omval på två år)                                                                                           

- Anders Bernhardt (nyval på två år)                                                                        

- Göran Säll (nyval på två år)                                                                                        

- Berit Magnusson (fyllnadsval på ett år) 

 Till suppleanter valdes:                                                                                              

- Lars Palmér (omval på ett år)                                                                                  

- Inger Lindberg (omval på ett år) 

18  Val av två revisorer samt en revisorsuppleant                                                            

Till revisorer valdes:                                                                                                               

- Torsten Franzon (nyval på ett år)                                                                                    

- Ulf Sellerström (nyval på ett år).   

 Till revisorsuppleant valdes:                                                                                           

- Olle Viklund (omval på ett år) 



19 Val av valberedning bestående av tre personer varav en är 

sammankallande                                                                                                     

Till valberedning valdes:                                                                                                       

- Lars Olof (nolvikaren) Andersson, sammankallande (nyval på ett år)                                                

- Viktor Suomalainen (nyval på ett år)                                                                                 

- Marie Andersson (nyval på ett år) 

20 Ärenden från styrelsen                                                                                                     

Inga ärenden hade inkommit från styrelsen. 

21 Motioner från medlemmar                                                                                      

Inga motioner hade inkommit till årsmötet. 

22 Övriga ärende                                                                                                            

Inga övriga  ärenden togs upp under denna punkt.  

23 Mötets avslutande                                                                                         

Ordförande tackade för förtroendet och förklarade mötet avslutat. 

 

Vid protokollet:                                  

 

Berit Magnusson 
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Anders Bernhardt                                                             Doris Åberg 

 

Jan-Elve Kjellgren                                                                                                                             

 

 

  

 

                                                                                                                                    



  

 

       

 

 

                

 

 

 

 

  

 

 

  

 

                                               

                            

   

 

 

   

  

  

  

 

 

 

   



 

   

  

                                 

 

 


