
 

Kallelse till extra årsmöte för beslut om nya stadgar samt till 

ordinarie årsstämma 2017 för SeniorNet Tyresö 

 

Tid:  Torsdagen den 30 mars 2017 kl. 14.00 

Plats:  Programrummet vid Biblioteket i Tyresö Centrum 

 

 

1. Extra årsmöte för beslut nr 2 om nya stadgar (kl 15.00) 

Förslag till dagordning 

    

1. Mötets öppnande 

2. Fastställande av dagordning 

3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 

4. Val av två justerare att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet 

5. Upprättande och godkännande av röstlängd  

6. Beslut om årsmötet blivit behörigen sammankallat 

7. Beslut om nya stadgar (beslut 2) 

8. Mötets avslutande 

 

2. Ordinarie årsstämma 2017 (ca kl 14.15) 

Förslag till dagordning 

1. Årsstämmans öppnande 

2. Fråga om stämman blivit utlyst i laga ordning 

3. Val av ordförande och sekreterare för årsstämman 

4. Upprättande och godkännande av röstlängd 

5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte årsstämmans ordförande 

justera årsstämmoprotokollet 

6. Fastställande av dagordning 

7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning för det gångna 

verksamhetsåret 

8. Föredragning av revisorernas berättelse 

9. Fastställande av resultat- och balansräkning 

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

11. Fastställande av budget och verksamhetsplan för det nya verksamhetsåret. 

12. Beslut om antal styrelseledamöter och antal ersättare för det kommande året. 

13. Val av ordförande 

14. Val av övriga ordinarie styrelseledamöter samt eventuella ersättare 

15. Val av två revisorer och en ersättare 

16. Val av valberedning om tre medlemmar, varav en sammankallande 

17. Ärenden som styrelsen förelägger årsstämman 

18. Ärenden som väcks genom motion  

19. Föredragning av till SeniorNet Sweden inkomna motioner 

20. Övriga ärenden som anmälts av medlem till stämman senast två veckor före årsmötet 

21. Årsstämmans avslutning 



 

Årsmöteshandlingar kommer att finnas på vår webbsida www. senty.se senast två veckor 

före årsmötet. 

 

Efter årsmötet – kl. 15.00 - talar kommunens IT-chef Urban Petrén om och medarbetare 

om Cybersäkerhet, dvs säkerhetsfrågor som har med IT att göra. 

Hjärtligt välkomna! 

 

Styrelsen 

gm Carl-Olof Strand, ordf 

 

http://www.senty.se/

