
Protokoll Extra föreningsmöte Seniornet Göteborg 

Datum: 	 2021-01-27


Plats: 	 Digitalt via Zoom på grund av Covid-19


Deltagare 
Alla medlemmar i SenornetGöteborg var kallade varav 50 stycken deltog. 


1. Mötet öppnas 
Ordföranden Olle Viklund förklarade mötet öppnat. Olle informerade om hur dagens digitala extra 
föreningsmöte går till och hur vi ska visa hur vi röstar.  

2. Val av ordförande 
Mötet förslog sittande ordförande, Olle Viklund, till ordförande för detta extra föreningsmöte. Detta godkändes.  

3. Val av sekreterare 
Mötet förslog och valde styrelsens sekreterare, Britt-Marie Bohlin, till sekreterare för detta extra föreningsmöte. 

4. Val av justerare att jämte ordförande justera protokollet 
Mötet föreslog och valde Ulla Stahlberg att jämte ordförande justera protokollet. 

5. Val av rösträknare 
Mötet förslog och valde Jan-Elve Kjellgren till rösträknare för detta extra föreningsmöte.  

6. Styrelsens förslag 
Styrelsen föreslår en ändring i §6 punkt 14 i stadgarna. Detta avser en ändring av antalet ledamöter från 
nuvarande sju stycken till fem stycken.  
Motivering lyder: Det bli allt svårare att få medlemmar att ställa upp i styrelsen och styrelsen tror att det är 
lättare att delegera enskilda ärenden än att binda upp sig på två år.  

7. Föreningens åsikter 
Ytterligare ett förslag kom upp att i stället för att ange ett fast antal ha ett spann mellan 5 – 7 ledamöter.  

BESLUT: Beslutades att gå till omröstning på ovanstående förslag som kom upp under mötet. 

8. Omröstning 
Av mötets 50 deltagare röstade 37 stycken ja till förslaget.   

BESLUT: Paragraf 6 punkt 14 i stadgarna föreslås ändras till; antalet ledamöter i styrelsen ska vara minst 5 
stycken och maximum 7 stycken. Enligt stadgarna ska ytterligare en omröstning genomföras för att ändringen 
ska vinna laga kraft. En sista omröstning kommer att ske vid ordinarie Årsmöte den 24/2 2021.  

9. Mötet avslutas 
Ordföranden tackade för bra möte och avslutade detta extra medlemsmöte.  

Vid protokollet 

Britt-Marie Bohlin, sekreterare 

Justeras av Godkänt av  

  
Ulla Stahlberg Olle Viklund, ordförande
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