Protokoll fört vid årsstämma torsdagen 30 mars 2017 kl
14.15 i Tyresö Bibliotek, Tyresö C

§ 1. Årsstämmans öppnande
Carl-Olof Strand öppnade årsstämman.
§ 2. Fråga om stämman blivit utlyst i laga ordning
Årsstämman beslöt att årsstämman blivit utlyst i laga ordning.
§ 3. Val av ordförande och sekreterare för årsstämman
Till mötesordförande valdes Lars Andersson och till mötessekreterare valdes
Lars-Anders Westlin.
§ 4. Upprättande och godkännande av röstlängd
Årsstämman beslöt att låta närvarolistan utgöra röstlängd. Röstlängden innehöll
24 namn.
§ 5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte årsstämmans
ordförande justera årsstämmoprotokollet
Till justeringsmän valdes:
•   Sidsel Nybö
•   Eva Blommegård
§ 6. Fastställande av dagordning
Årsstämman beslöt att godkänna förslaget till dagordning.
§ 7. Föredragning av verksamhetsberättelse och årsredovisning för det
gångna verksamhetsåret
Carl-Olof Strand gjorde en översiktlig presentation av verksamhetsberättelsen
och årsredovisningen. Lilian Boqvist ska strykas som deltagare i en intervju med
Radio Tyresö.
§ 8. Föredragning av revisorernas berättelse
Gunnar Björnwall redogjorde för revisionsberättelsen och förslog att årsstämman ska fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt bevilja styrelsemedlemmarna ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
§ 9. Fastställande av resultat- och balansräkning
Årsstämman beslöt att fastställa resultat- och balansräkning.
§ 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsstämman beslöt att godkänna ansvarsfrihet för styrelsen.
§ 11. Fastställande av budget och verksamhetsplan för det nya verksamhetsåret.
Carl-Olof Strand föredrog översiktligt verksamhetsplan och budget. En mindre
justering ska göras vad gäller avsnittet om släktforskning. Ordet ”släktforsk1 (3)
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ningscirkel” byts ut mot ”Släktforskningen”. I övrigt ska det skrivna om släktforskning med hjälp av DNA förtydligas.
Årsstämman beslöt att godkänna budgeten och verksamhetsplanen med tillägg
av de föreslagna ändringarna ang släktforskning.
§ 12. Beslut om antal styrelseledamöter och antal ersättare för det kommande året.
Årsstämman beslöt att SeniorNet Tyresös styrelse ska bestå av ordförande (vald
av årsstämman) samt 6 övriga ordinarie ledamöter samt 2 ersättare.
§ 13. Val av ordförande
Årsstämman beslöt att till ordförande välja Carl-Olof Strand för en tid av 1 år.
§ 14. Val av övriga ordinarie styrelseledamöter samt eventuella ersättare
Årsstämman beslöt att välja följande ordinarie ledamöter:
•   Eva Blommegård, nyval, 2 år
•   Sidsel Nybö, nyval, 2 år
•   Birgitta Lindholm, omval, 2 år
•   Gunnel Agrell Lundgren, suppleant, nyval, 1 år
•   Lars Jerndahl, suppleant, nyval, 1 år
Anm: Följande ledamöter kvarstår sedan årsmötesbeslut 2016-03-17:
•   Lars-Anders Westlin
•   Bengt Wolff
•   Jan-Olof Eriksson
§ 15. Val av två revisorer och en ersättare
Årsstämman beslöt att till revisorer välja:
•   Gunnar Björnwall, ordinarie (sammankallande), omval, 1 år
•   Uno Nilsson, ordinarie, nyval, 1 år
•   Vakant, suppleant, 1 år (årsstämman kunde inte finna någon person)
§ 16. Val av valberedning om tre medlemmar, varav en sammankallande
Årsstämman beslöt att till valberedning välja:
•   Irene Klintemar (sammankallande)
•   Lilian Boqvist
•   Vakant
§ 17. Ärenden som styrelsen förelägger årsstämman
Inga ärenden fanns.
§ 18. Ärenden som väcks genom motion
Inga ärenden fanns.
§ 19. Föredragning av till SeniorNet Sweden inkomna motioner
Inga ärenden fanns.
§ 20. Övriga ärenden som anmälts av medlem till stämman senast två
veckor före årsmötet
Inga ärenden fanns.
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§ 21. Årsstämmans avslutning
Lars Andersson avslutade årsmötet och tackade alla deltagare.
Efter årsmötet berättade Tyresö Kommuns IT-chef, Urban Petrén, om Cybersäkerhet. Föredraget var mycket informativt och utlöste många frågor och kommentarer.

………………………………………………

……………………………………………….

Lars-Anders Westlin (mötessekreterare)

Lars Andersson (mötesordförande)

……………………………………………

………………………………………………

Sidsel Nybö (justeringsman)

Eva Blommegård (justeringsman)
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