SeniorNet Lidingö

Protokoll från ordinarie årsmöte år 2016
Tid: Måndagen den 14 Mars 2016, kl.9:30
Pfats: Hörsalen på Lidingö Stadsbibliotek

-

10:15

Närvarande: 52 personer.
1. Mötets öppnande
Ordföranden Monica Movell förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.
2. Val av ordförande och sekreterare

för mötet

Mötet valde Göran Hildestrand till ordförande och Julie Vidal till sekreterare för mötet.
3. Val av

ilå fusterare att jänrte ordftirande justera mötesprotokollet

Mötet valde Klas Tofft och Annakarin Bergström att jämte mötesordföranden justera protokollet.
4. Upprättande och godkännande av röstlängd om deltagarna så beslutar
Mötet enades om att befintlig närvarolista skulle gälla som röstlängd.
5, Beslut om årsmötet blivit behörigt sammankallat
Årsmötet förklarades utlyst enligt stadgarna och dagordningen godkändes.

6, Föredragning av årsberättelse och årsredovisning
Årsberättelsen och årsredovisningen godkändes och lades därefter till handlingarna.
7. Föredragning av revisionsberättelse
Göran H i ldestra nd föred rog revision s berättelsen.
8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
l enlighet med revisorns förslag beviljade mötet styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret
20L5.
9. Beslut om eventuell avgift till SeniorNet Lidingö
Beslöts att ingen extra avgift tas ut av lokalföreningen.
10. Beslut om antalet styrelseledamöter
Antalet styrelseledamöter skall i enlighet med stadgarna vara minst 5 högst 7. Beslöt mötet att

för2ot6ska||styre|senbeståavordförandenjämte5|edamöterp|usensupp|eant.
11. Val av ordförande för föreningen

Mötet valde Monica Movell till ordforande 1 år.

12. Val av övriga styrelseledamöter.

Mötet valde enligt valberedningens förslag:
Omval 2 ärzÅtce Wilfrelmsson, Tomas Lagerhed, Stefan Ternvald
Suppleant omval 1 år: Ingrid Olsson
Kvarstår 1 år: Eva Jadeborg och Vanja Gröndahl
13, Val av revisor och revlsorssuppleant

Enligt valberedningens förslag omvaldes Göran Hildestrand till revisor och Håkan Vidal till
revisorssuPpleant.

14. Val av valberedning

Mötet valde Birgitta Danielsson, Ulla Renqvist och Inger Hallqvist, inför årsmötet2Ot7.

15. Ärenden som hänskiutits till årsmötet
Inga ärenden hade hänskjutits till årsmötet.

16. Motloner från medlemmar
Inga motioner hade inkommit.
17. övriga ärenden
att det är
En fråga angående ändringen av starttiden till 9:30 ställdes. Ordföranden förklarade
biblioteket som bestämmer starttiden för SeniorNet Lidingös aktiviteter på måndagarna.
18. Mötets avslutande
Ordföranden förklarade årsmötet avslutat och tackade de närvarande för visat intresse samt
styrelsen för årets arbete.
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