
Årsmöte 2021 SeniorNet Skutskär/Älvkarleby - Protokoll

Biblioteket Skutskär, måndag 2O september klockan 10

Närvarande 12 medlemmar

L. Mötet öppnades av Börje Larsson som hälsade alla välkomna.

2. Parentation: En tyst minut hölls för medlemmen Per Lindblad som avlidit.

3. Mötet förklaras vara behörigen utlyst; L4 dagar iförväg per mail och på hemsidan.

4. Börje Larsson valdes tillordförande för mötet.

5. Anne-Marie Ström valdes till sekreterare för mötet.
6. Karl-Erik Levin och Ulla-Britt Lundin valdes justerare tillika rösträknare, att jämte

ordförande justera protokollet.
7. Dagordningen godkändes.

8. Ordforanden gick igenom verksamhetsberättelsen för är 2020, som godkändes av

mötet.

9. Ordföranden gick igenom kassaberättelsen för är 2020, som godkändes av mötet.

10. Revisionsberättelsen för är 2A2A lästes upp och godkändes.

11. Mötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen år 2020.

12. Årsavgiften till SeniorNet Sweden for år 2O2L är 250 kr/medlem vilket godkändes.

40% behålls av SeniorNet Sweden och 60% går tillbaka till klubben.

13. Ordföranden gick igenom verksamhetsplanen för 2O2L, vilken godkändes.

14. Till ordförande för 1 år valdes Börje Larsson.

15. Val av 2 ledamöter på 2 år {Vailet Holmgren och Henrik Juslin avgående): Henrik

Juslin och Karl-Erik Levin valdes för perioden 2O2L-2O23-

L5- Val av revisor på 1 år: Äke Sltiberg val av revisorssuppleant på 1år: Örjan Rubert.

L7.Val av valberedning för 1 år: Saga Melin och Ulla-Britt Lundin valdes.

18. Kurs- och handledare2O2L kommer att vara: Börje Larsson, Sven Lidström, Helene

Arvidsson, Åke slciberg, Örjan Rubert.

19. Avtackning: Avgående Vailet Holmgren avtackades (blommor osv ftiljer).
20. Övriga frågor:

a. Saga Melin informerar att klubben kan få en kabelvinda i Skutskär.

b. Det kommer också att ordnas med kabelanslutning från taket.

c. En medlem önskar teknisk hjälp och råd inför köp av ny dator, vilket kommer
att ordnas.

21. Årsmötet förklaras avslutat. Efter mötet bjöds på kaffe och mackor, ordnat av Saga.
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