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2020-05-14 Protokoll årsmöte SeniorNet Tyresö 

Protokoll fört vid årsstämma med SeniorNet Tyresö torsdagen 14 
maj 2020 kl 11.10-13.20, genomfört som Zoom videomöte 
 
§ 1. Årsstämmans öppnande 
Carl-Olof Strand öppnade årsstämman via Zoom bildtelefoni. Till dagens möte hade 20 st 
anslutit sig med sina datorer och dessutom tillkom Jan Tunell och Irene Klintemar som är 
familjemedlemmar.  
 
§ 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 Carl-Olof Strand och till mötessekreterare valdes Lars-Anders 
Westlin.  
 
§ 4. Upprättande och godkännande av röstlängd 
Årsstämman beslöt att samtliga 22 st inloggade medlemmar har var sin röst.  
 
§ 5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte årsstämmans ordförande 
justera årsstämmoprotokollet 
Till justeringsmän valdes:  

 Uno Nilsson 

 Lars Andersson 
 
§ 6. Fastställande av dagordning 
Årsstämman beslöt att godkänna förslaget till dagordning.   
 
§ 7. Föredragning av verksamhetsberättelse och årsredovisning för det gångna verk-
samhetsåret 
Carl-Olof Strand gjorde en översiktlig presentation av verksamhetsberättelsen, årsredovis-
ningen samt resultat- och balansräkning vid utgången av 2019. Vid utgången av året var 
vi 198 medlemmar.  
 

§ 8. Föredragning av revisorernas berättelse 
Gunnar Björnwall och Uno Nilsson redogjorde för revisionsberättelsen och förslog att års-
stämman ska fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt bevilja styrelsemed-
lemmarna 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. Årsstämman beslöt att 
godkänna budgeten och verksamhetsplanen inklusive ytterligare kommentarer till verk-
samhetsplanen med anledning av coronapandemin.  
 

§ 12. Beslut om antal styrelseledamöter och antal ersättare för det kommande året. 
Årsstämman beslöt att SeniorNet Tyresös styrelse ska bestå av ordförande (vald av års-
stämman), 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.  
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§ 14. Val av övriga ordinarie styrelseledamöter samt eventuella ersättare 
Årsstämman beslöt att välja följande ordinarie ledamöter:  

 Lars-Anders Westlin, omval 2 år 

 Bengt Wolff, omval 2 år  

 Birgitta Eldblom, omval 2 år  

 Olle Olsson, fyllnadsval 1 år (efter Birgitta Lindholm som avsagt sig).  
Som ersättare valdes:  

 Gunnel Agrell Lundgren, omval 1 år  

 Lars Jerndahl, omval 1 år  
 

Anm: Följande ledamöter kvarstår ytterligare 1 år sedan föregående årsmöte:  

 Eva Blommegård  

 Sidsel Nybö  
 

§ 15. Val av två revisorer och en ersättare 
Årsstämman beslöt att till revisorer välja:  

 Gunnar Björnwall, ordinarie (sammankallande), omval, 1 år 

 Uno Nilsson, ordinarie, omval, 1 år  

 Cecilia Almén-Andersson, ersättare, omval 1 år  
 

§ 16. Val av valberedning om tre medlemmar, varav en sammankallande 
Årsstämman beslöt att till valberedning välja:  

 Tony Thorén (sammankallande) 

 Åke Wisén  

 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 
I tre olika motioner till SeniorNet Sweden finns förslag om att lägga tillbaka Forum-delen i 
SN Swedens hemsida. Anm: styrelsen i SN Sweden har tidigare beslutat att stänga ned 
forumet med tanke på inlägg av olämplig karaktär. Ytterligare två motioner har inkommit i 
samma ärende. Styrelsen i SeniorNet Sweden föreslår inför sitt årsmöte att avslå yrkan-
dena i motionerna nr 1-3 om att öppna det gamla Forum.  
 

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

§ 21. Årsstämmans avslutning 
Carl-Olof Strand avslutade årsmötet och tackade alla deltagare.  
 
 
 

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

Lars-Anders Westlin (mötessekr.)               Carl-Olof Strand (mötesordf.)        

 

 

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

Lars  Andersson (justeringsman)               Uno Nilsson (justeringsman)  


