Närvarande: 64 medlemmar enligt deltagarlistan i Zoom.
Plats: Mötet hölls i Zoom denna gång pga Corona.
1. Mötets öppnande.
Ordförande Olld Viklund hälsade alla deltagare välkomna och förklarade mötet
öppnat e er a ha gå igenom reglerna för Zoom möten.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Mötet valde Rolf Severin ll ordförande och Mona Eklöf ll sekreterare.
3. Fastställande av röstlängd för årsmötet.
Deltagarlistan i Zoom gäller (64 deltagare).
4. Val av två protokolljusterare llika rösträknare.
Mötet valde Jan-Elve Kjellgren och Lisbeth Sachs.
5. Årsmötets behöriga utlysande.
Inbjudan med årsmötets dokument utskickad via mail 20210126 samt
påminnelser via veckomail + SeniorNet GBG hemsida.
6. Fastställande av dagordning.
Dagordningen godkändes av mötesdeltagarna.
7. Ärenden från styrelsen, förslag ll stadgeändring.
Årsmötet beslutade a ändra antalet styrelsemedlemmar inklusive ordförande
ll 5 eller 7 styrelsemedlemmar.

tt

ti

ti

ti

tt

ti

tt

tt

tt

8. Styrelsens verksamhetsberä else.
Olle Viklund delade skärm och visade samt läste igenom verksamhetsberä elsen
som godkändes.
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9. Styrelsens ekonomiska rapport.
Barbro Isaksson (ekonomiansvarig) svarade på frågor .
Den ekonomiska rapporten godkändes.
10. Revisorernas berä else.
Revisor Ulf Sellerström redogjorde för berä elsen.
Godkändes av mötesdeltagarna.
11. Fastställande av resultat och balansräkning.
Godkänndes av mötesdeltagarna.
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
Godkändes av mötesdeltagarna.
13. Fastställande av styrelsens budge örslag för kommande år.
Godkändes av mötesdeltagarna.
14. Valberedningens förslag ll ny styrelse.
Godkändes av mötesdeltagarna.
15. Val av ordförande,övriga styrelseledamöter samt styrelsesuppleanter.
Ordförande
Ulla Stahlberg (nyval 1 år)
Styrelseledamöter
Olle Viklund
(fyllnadsval 1 år)
Barbro Isaksson (omval 2 år)
Mona Eklöf
(nyval 2 år)
Lars Vikenadler (nyval 2 år)
Jan-Elve Kjellgren (kvarstår)
Bri -Marie Bohlin (kvarstår)
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Suppleanter
Lars Palmer
(omval 1 år)
Kris na Järnefors (nyval 1 å

16. Val av två revisorer.
Ulf Sellerström (omval 2 år)
Torsten Franzon (omval 1 år)
17. Val av tre personer ll valberedningen varav en sammankallande.
Till valberedningen valdes nedanstående medlemmar på 1 år.
Lisbeth Sachs
Rolf Severin (sammankallande)
Viktor Suomalainen
18. Mo oner från medlemmarna.
Inga inkomna mo oner.
19. Övriga frågor.
Inga övriga frågor.
20. Avslutning av årsmötet.
Den nya och den förre ordförande tackade för e väl genomfört årsmöte.
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