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Protokoll fört vid årsmöte torsdagen 17 mars 2016 kl 14.00 på 
Tyresö Bibliotek, Tyresö C  
 
 

§ 1 Mötets öppnande 
Ordförande Gunnel Agrell Lundgren öppnade årsmötet och hälsade alla varmt välkomna.  

 

§ 2 Fastställande av dagordning 
 Dagordningen fastställdes.  

 

§ 3 Val av ordförande och sekreterare 
Till årsmötesordförande valdes Alf Glesing och till sekreterare valdes Lars-Anders Westlin. 

 

§ 4 Val av två justerare att jämte ordförande justera årsmötesprotokollet 
 Till justerare valdes Gunnar Björnwall och Lilian Boquist.  

 

§ 5 Upprättande och godkännande av röstlängd 
 Närvarolistan godkändes som röstlängd. 22 medlemmar deltog i mötet. 

 

§ 6 Beslut om årsmötet blivit behörigen sammankallat 
 Årsmötet förklarades behörigen sammankallat (utsänt via e-mail 2016-02-15).  

 

§ 7 Årsberättelse och årsredovisning 
 Carl-Olof Strand gick igenom årsberättelsen för 2015. Det ekonomiska resultatet för 

2015 justeras till -12 148,06. Med denna ändring godkändes årsberättelsen.  

 Resultat- och balansräkningen för 2015 presenterades och godkändes.  

 

§ 8 Föredragning av revisionsberättelse och beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
Revisionsberättelsen för 2015 föredrogs av Gunnar Björnwall som föreslog full ansvarsfrihet 

för styrelsen.  

 

§ 9 Fastställande av resultat- och balansräkning  
Årsmötet beslöt att fastställa resultat- och balansräkningen.  

 

§ 10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
Baserat på revisorns rekommendation beviljade årsmötet styrelsen ansvarsfrihet för verk-

samhetsåret 2015.  

 

§ 11 Fastställande av verksamhetsplan och budget 
 Verksamhetsplanen för 2016 presenterades. För släktforskningen ska det stå 

C3L/Gymnasiet i stället för Gymnasiet och i 1:a styckets första rad står 2015. Ska vara 

2016. Årsmötet godkände Verksamhetsplanen med dessa ändringar.  

 Budgeten för 2016 presenterades och godkändes.  

 

§ 12 Beslut om antal styrelseledamöter 
 Antalet styrelsemedlemmar ska även i fortsättningen vara 7 ordinarie och 2 suppleanter. 

§ 13 Val av styrelseledamöter 
 Lilian Boquist föredrog valberedningens förslag och årsmötet beslöt enligt nedan:  

1. Till styrelsens ordförande valdes Carl-Olof Strand på 1 år. 

2. Till ordinarie ledamöter omvaldes Lars-Anders Westlin och Bengt Wolff, båda på 2 år, 

Jan-Olof Eriksson, nyval på 2 år och Gunnel Agrell Lundgren, fyllnadsval på 1 år 

(Valda fram till 2017 års årsmöte är sedan tidigare Birgitta Lindholm och Lars Jerndahl).  

3. Till suppleanter valdes Eva Blommegård och Sidsel Nybö, båda på 1 år. 
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§ 14 Val av revisor och revisorsersättare  
Till ordinarie revisor omvaldes Gunnar Björnwall och till revisorsersättare omvaldes Helmi 

Wahtramäe, båda på 1 år. 

 

§ 15 Val av valberedning 
 Till valberedning inför 2017 års årsmöte valdes Irene Klintemar (sammankallande) och Gu-

nilla Schultzén.  

 

§ 16 Ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet 
 Inga sådana ärenden fanns.  

 

§ 17 Beslut om stadgeändring 
 Årsmötet beslöt att godkänna den föreslagna stadgeändringen. Stadgarna utgår därmed till 

stor del från SeniorNet Swedens normalstadgar. Stadgeändringarna ska slutgiltigt beslutas 

vid ytterligare ett årsmöte innan de träder i kraft.  

 

Vid årsmötet framfördes ett förslag från Gunnar Björnwall att SeniorNet Tyresö vid nästa 

årsmöte kan ha ett extra årsmöte innan det ordinarie årsmötet. Protokollet skulle då kunna 

justeras omedelbart. Därmed kan det efterföljande ordinarie årsmötet följa de nya stadgarna. 

Förslaget överlämnades till den nya styrelsen att handlägga.  

 

§ 18 Ärenden som väckts genom motion  
 Inga sådana ärenden fanns. 

 

§ 19 Övriga ärenden som anmälts av medlem senast två veckor före årsmötet   
 Inga sådana ärenden fanns. 

 

§ 20 Avtackningar 
 Anne Johansson avtackades och fick en blombukett eftersom hon lämnar styrelsen. Gunnel 

Agrell Lundgren avtackades också eftersom hon lämnar sitt uppdrag som ordförande men 

kvarstår i styrelsen. Gunilla Schultzén och Cecilia Almén Andersson som också lämnar sty-

relsen avtackas vid annat tillfälle eftersom de inte kunde närvara vid årsmötet.  

 

§ 21 Mötets avslutande 
 Mötet avslutades och ordföranden tackade för visat intresse. Alf Glesing som på ett trevligt 

och bra sätt skött ordförandeklubban, tackades och fick en blombukett.  

 

 Efter årsmötet informerade tf. Susanne Gunnarsson om nyheter inom biblioteksvärlden, 

speciellt med inriktning mot it-hjälpmedel.  

 

 

 

 

………………………………………………     ……………………………………………….  

Lars-Anders Westlin (mötessekreterare)    Alf Glesing (mötesordförande)        

 

 

 

……………………………………………       ……………………………………………… 

Lilian Boquist (justeringsman)                 Gunnar Björnwall (justeringsman)  


