SeniorNet Roslagen
Protokoll för årsmöte SeniorNet Roslagen den 15 april 2021, digitalt via zoom.
1. Bo Liljedahl hälsade välkommen och öppnade mötet.
2. Dagordningen faställdes.
3. Till mötesordförande och mötessekreterare valdes Anqi Lindblom - Alm respektive
Eva Brunnberg.
4. Yvonne Lager och Mette Wallén valdes till justerare tillika rösträknare.
5. Närvarolistan godkändes som röstlängd. Närvarande 22 st.
6. Årsmötet konstaterades utlyst i behörig ordning, annons den 15/3 i Norrtelje
Tidning, kallelse brevledes den 10/3 via arcmember till 216 medlemmar, Yvonne
skickade brev till de 10 medlemmar som inte kom med i utskicket via arcmember.
7. Bo Liljedahl sammanfattade 2020 års verksamhetsberättelse som lades till
handlingarna.
8. Karin föredrog årsredovisningen som lades till handlingarna.
9. Anqi läste upp revisorernas berättelse som föreslog ansvarsfrihet för styrelsen.
10. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet förverksamhetsåret 2020.
11. Bo Liljedahl redogjorde för det kommande verksamhetsåret. Förhoppningsvis kan
tisdagens supportverksamhet återupptas i Sensus och Bibliotekets lokaler men det
är helt beroende av vilka restriktioner som gäller i höst.
12. Till årsmötet har ingen proposition eller motion inkommit.
13. Karin gick igenom budgetförslaget för verksamhetsåret 2021. Årsmötet biföll
budgeten.
14. Årsmötet beslöt att styrelsen ska bestå av 7 ledamöter.
15. Till ordförande omvaldes Bo Liljedahl ytterligare ett år till 2022.
16. Som vice ordförande kvarstår Anqi Lindblom - Alm 1 år till 2022.
17. Årsmötet justerade valberedningens förslag gällande mandatperiod så att inte
flertalet i styrelsen avgår samtidigt och beslöt enligt följande
Kvarstår 1 år gör Lasse Sjöström (2022) och Ann-Christine Fagerberg (2022)
Omval Karin Bäckström 2 år (2023), nyval Roland Forsberg 2 år (2023) samt Eva Brunnberg
2 år (2023).
18. Till revisor omvaldes Carina Libonius 1 år och revisorssuppleant Mette Wallén 1 år.
19. Till valberedning valdes Lisbeth Sjölund och Yvonne Lager som sinsemellan utser
vem som är sammankallande.
20. Yvonne informerade om det besvärliga med att en del medlemmar betalar sin
avgift till SeniorNet Roslagen.
21. Bo Liljedahl tackade Yvonne och Lillemor, med en vacker digital blombukett, för ett
utmärkt styrelsearbete.

_______________________
Eva Brunnberg
mötessekreterare

_________________________
Mette Wallén
Justerare

_________________________________
Yvonne Lager
Justerare

