senITel
Protokoll vid årsmöte 2015
Tid:
Plats:
Deltagare:

Februari 2015
Nätmöte via senITel Forum
De medlemmar som är registrerade i nya senITel Forum

1 Mötets öppnande och fastställande av dagordning
Ordförande Johan Martin-Löf förklarade den 8 februari mötet öppnat. Den föreslagna dagordningen
godkändes.

2 Val av ordförande och sekreterare för mötet
Enligt valberedningens förslag valdes Pelle Carlson till ordförande och Till Mayer till sekreterare.

3 Val av två protokollsjusterare
Börje Brolin och Leif Åkehag valdes enligt valberedningens förslag att justera protokollet.

4 Fråga om mötet utlysts stadgeenligt
Kallelsen till årsmötet skickades till alla medlemmar via mail 17 januari 2015, och anslogs samtidigt på
hemsidan. Stämman ansåg att mötet har utlysts stadgeenligt.

5 Styrelsens årsredovisning och revisorns berättelse
Årsredovisningen godkändes och revisonsberättelsen lades den 16 februari utan kommentarer till
handlingarna.

6 Fastställande av resultat- och balansräkning för år 2014
Balans- och resultaträkningen fastställdes enligt revisorns förslag. Årets resultat förs i ny räkning.

7 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades den 18 februari ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

8 Förslag till verksamhetsplan och budget för 2014
Styrelsens förslag till budget godkändes den 18 februari.

9 Fastställande av avgifter och ersättningar
Årsmötet beslutade den 19 februari om en oförändrad årsavgift med 100 kronor samt att inga ersättningar
till förtroendevalda ska utgå.

10 Övriga frågor inklusive förslag från medlemmarna
Ingemar Nevelius föreslog i inkommen motion att vi under kommande verksamhetsår utreder om/hur det
vore möjligt att skapa en deltagarförteckning för årsmötet i det forumsystem som vi har.
Mot bakgrund av det som framkommit i debatten om Ingemars motion föreslog mötesordföranden att
mötet ger styrelsen i uppdrag att utreda
a) hur deltagande i våra årsmöten ska definieras
b) hur angeläget det är att ha en deltagarlista
c) vilka möjligheterna är att få fram en sådan
Årsmötet beslöt enligt mötesordförandens förslag.
Inga andra motioner hade inkommit.
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11 Val av ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter
Val av styrelseledamöter skedde enligt valberedningens förslag
Ordförande: Johan Martin-Löf, omval
Styrelseledamöter:

Pelle Carlson omval

Åke Persson omval

Till Mayer omval

Uno Herrlin omval

Krister Björnsjö omval

Kjell Markström omval

Rolf Landolf omval
Suppleanter:

Bengt Nilsson omval

Gullan Sandström nyval
Alla ledamöter är valda på ett år. Fördelning av styrelseposterna görs av styrelsen själv vid ett
konstituerande möte.

12 Val av revisor och suppleant
De röstande accepterade valberedningens förslag vilket innebär

Kjell Palmkvist, ordinarie, omval

Kenneth Bergvall, suppleant, omval

13 Val av valberedning bestående av tre personer varav en sammankallande
Valberedningen har fått följande sammansättning

Rune Thyni, sammankallande, omval

Einar Kaplan, omval

Carl-Axel Falk, omval

14 Mötets avslutning
Årsmötet avslutades den 24 februari. Av klubbens 99 medlemmar är 67 registrerade i vårt forum. Av
dessa deltog 37 aktivt i mötet och 27 gjorde egna inlägg.

Slutord frän mötesordföranden Pelle Carlson:
Inget oförutsett hände. Alla nödvändiga årsmötesbeslut är tagna. Dramatiken under mötet har varit
synnerligen måttlig - vilket förstås är positivt.
Neves motion får sin behandling i den nygamla styrelsen, där Gullan Sandström i Göteborg hälsas
välkommen som ny suppleant efter Robert Hellström.
För mig återstår bara att tacka för förtroendet att agera som mötesordförande. Tack alla som deltagit,

Noterat av
Justeras

Justeras

Börje Brolin

Leif Åkehag

Till Mayer
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