
  

    

 

                Protokoll  
                  Årsmöte 2018               
                               2018-04-26 
 
 
 
 
 

 Årsmöte 2018 för SeniorNet Huddinge  
 

Tid 26 april 2018 klockan 14 - 15 

 

Plats Huddinge huvudbibliotek 

 

Närvarande 

från 

styrelsen: 

Jan Wedlund, ordförande 

Sonja Kvål 

Sven Niklasson 

Kjell Odelberth 

Birgitta Strinnlund 

Karl-Gustaf Bjurlemyr 

Irene Åkerlund 

 

Närvarande 

medlemmar: 

15 röstberättigade medlemmar deltog vid mötet. 

 

        

1 Årsmötets öppnande  

Ordförande Jan Wedlund hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 

 

2 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 

Mötet väljer Sven Niklasson till ordförande för årsmötet och Birgitta 

Strinnlund till sekreterare. 

 

3 Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera 

årsmötesprotokollet 

Mötet väljer Irene Åkerlund och Sonja Kvål att tillsammans med mötes-

ordföranden, justera dagens protokoll 

 

4 Upprättande och godkännande av röstlängd 

Mötet godkänner röstlängden (se namnförteckning över närvarande ovan). 

Ordförande påpekar att endast medlemmar är röstberättigade. 

 

5 Beslut om årsmötet blivit behörigen sammankallat och fastställande av 

dagordning 

Mötet beslutar att årsmötet hade blivit stadgeenligt kallat och fastställer 

också dagordningen. Inga övriga punkter anmäls. 

 

6 Föredragning av styrelsens årsberättelse och årsredovisning 

Mötesordförande läser upp rubrikerna i styrelsens för årsberättelse och 

årsredovisning 2017 och ger kompletterande information om verksamheten 

under året.  
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7 Föredragning av revisionsberättelse 
Irene Åkerlund läser upp revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2017. 

Mötet godkänner revisionsberättelsen som läggs till handlingarna.  

 

8 Fastställande av resultat- och balansräkningar samt beslut om 

disposition av årets resultat  

Mötet beslutar att överföra årets resultat i ny räkning. 

  

9 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. 

 

10 Föredragning av styrelsens verksamhetsplan och budgetförslag 

Mötesordförande läser upp styrelsens förslag till verksamhetsplan och 

budget 2018.  

Mötet godkänner verksamhetsplanen och budgeten för 2018.  

 

11 Beslut om arvoden och andra ersättningar 

Styrelsen erhåller inga arvoden. Vid utlägg för föreningen ersätts dessa.  

 

12 Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter 

Mötet beslutar att antalet ledamöter i styrelsen inklusive ordförande ska 

vara sju, vilket är i enlighet med stadgarna. Inga suppleanter är föreslagna.  

 

13 Val av ordförande för ett år 

Årsmötet väljer Jan Wedlund till ordförande för ett år. 

 

14 Val av övriga styrelseledamöter för två år 

Årsmötet väljer Sven Niklasson till omval som ledamot för två år.  

Övriga ledamöter är valda fram till årsmötet 2019.  

 

15 Val av eventuella suppleanter  

Inga namn till suppleanter i styrelsen finns till förslag.  

 

16  Val av en revisor och en revisorssuppleant för ett år 

Mötet väljer Gerd Klang till revisor för ett år och Gustaf Rubensson till 

revisorssuppleant till dess en ny revisorssuppleant kan utses eftersom han 

strax innan mötet framfört att han vill avsluta sitt uppdrag.  

 

17 Val av valberedning bestående av tre personer, av vilka en är 

sammankallande 

Inga förslag till en valberedning finns. Mötet accepterar att styrelsen utgör 

valberedning.  

 

18 Ärenden som styrelsen förelägger årsmötet 

Inga särskilda ärenden är anmälda. 

 

19 Ärenden som väckts genom motion 

Inga motioner har lämnats in.  

 

20  Övriga ärenden  

Inga övriga ärenden anmäls.  
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21 Årsmötets avslutande 

Mötesordföranden avslutar SeniorNet Huddinges årsmöte.  

 

  

 

Huddinge 2017-04-26 

 

 

Birgitta Strinnlund 

Mötessekreterare 

Justerare:   

 

 

Sven Niklasson 

Mötesordförande 

 

 

Irene Åkerlund                                              Sonja Kvål                    

 

 

 


