Protokoll för årsstämman 2014 i SeniorNet lnternet
Protokoll fört vid ordinarie årsstämma med början 2014 05 21 och avslut 2014 05 29.
Arsstämman skedde via klubbens eget forum på SeniorNet webbplats i den under
årsstämman öppnade diskussionsgruppen Arsmöte 2014. (tillgänglig för stämmodeltagare)
Deltagare istämman

Anki Blomqvist § 1-9. lngemar Nevelius, Bo Bäckelin, Ake Sixtensson, Ulf Sundin,
lris Nilsson, Kurth Westerberg, LilliAnn Källermark, lngBritt Fransson, Eva Morell,
Våge Thalin, Leif Akesson, Georg Gullstrand, Gail Watt, lnga Torsmark.

§ 1. Arsstämman öppnas och röstlängd godkändes.
§ 2. Beslut om stämmans behöriga sammankallande och om dagordning.

Samtliga medlemmar var kallade i god tid före stämman via e-post, och stämmohandlingarna
var utlagda på forum.
§ 3. Val av ordförande och sekreterare för stämman

lngemar Nevelius valdes till ordförande och lngBritt Fransson som sekreterare för stämman
§ 4. Val av två personer att justera protokollet tillsammans med ordföranden

lris Nilsson och Ulf Sundin valdes att justera protokollet

§ 1-4 godkändes med

15

ja röster

§ 5. Styrelsens föredragning av årsberättelse och årsredovisning.
LilliAnn Källermark påpekar att det endast gäller under tiden 2013-11-11 til|2013-12-31
2länkar med information fanns tillgangliga på forum
§ 6. Revisorns berättelse
Några transaktioner via bankkontot har inte förekommit och då behövs inte heller bankkontot
revideras, enbart rapporteras
§ 7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Arsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet
§ 5-7 godkändes med 12ja röster
§ 8. Styrelsens forslag till verksamhetsplan
Se bilaga
§ 9. Verksamhetsplanen godkändes
§ 8-9 godkändes med 14 ja röster och 1 nej röst

§.10.Va1 av SNI ordförande och övriga styrelsemedlemmar

Ordf och styrelse 2014.
LilliAnn Källermark Ordf.
Våge Thalin
lngBritt Fransson

§ 10 Godkändes med

8

ja röster och 6 avstod (14 röstande)

§ 11 Ärenden som styrelsen förelägger stämman
lnterimsstyrelsen foreslår Gail Watt som revisor
och är därmed vald

§ l2.Motioner från medlemmarna
lnga motioner har inkommit
13.Ovriga ärenden

lnga övriga ärenden
1 4. Stämmans avslutande
lngemar Nevelius avslutar stämman genom att tacka alla deltagare

LilliAnn Källermarks tack

Tack Neve for arbetet med att genomföra vår årsstäm ma 2014
Tack Kurth for Ditt arbete i avgående interirnsstyrelsen
Tack för förtroendet att försöka få lnternetklubben att återupprättas
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Protokoll fört vid Konstituering av SeniorNet lnternets styrelse. 2014 05 31

Beslut om fördelning av poster i styrelsen

OrdfÖrande LilliAnn Källermark med full teckningsrätt för lnternetklubben

lngBritt Fransson, ekonomiansvarig med teckningsrätt
Disponerare för konto och teckningsrätt gäller var för sig.
Våge Thalin, medlemsansvarig

Grästorp 14 05

31

I

U.Ybqf,-+ aLn4",.-/
I

t, A .i

ngleritt rranssÄn se*r.

t

tunfrr,rNrwa*r,,tl
LilliAnn
Källermark

ordf.

i

Justeras

?,o; rt*s"e,lris Nilsson

..n/,/,4,

/-

/i,tff_{w,
,9lf

Sundin

