Protokoll fört vid SeniorNet Malmös årsstämma 2021-03-27

Datum:
Tid:
Plats:

2021-03-27
14:00 – 16:00
Digitalt möte med Zoom

§ 1.

Årsstämman öppnas
Föreningens ordförande Dan Östergaard hälsade alla välkomna och förklarade
stämman öppnad.

§ 2.

Val av ordförande för stämman
Stämman beslutade att välja Eva Blommegård, SeniorNet Tyresö, till
mötesordförande.

§ 3.

Val av sekreterare för stämman
Stämman beslutade att välja Ingrid Lindberg till mötessekreterare.

§ 4.

Val av två justerare att jämte ordföranden justera mötesprotokollet samt
två rösträknare.
Stämman beslutade att välja Ann Löfstrand och Ingrid Nordén till justerare
tillika rösträknare att jämte ordföranden justera mötesprotokollet.

§ 5.

Upprättande och godkännande av röstlängd
Antalet röstberättigade medlemmar räknades till 27 st.
Antal styrelseledamöter utan rösträtt på § 12 räknades till 5 st.
Stämman beslutade att fastställa röstlängden.

§ 6.

Godkännande av stämmans utlysande
Stämman beslutade att anse årsstämman stadgeenligt utlyst.

§ 7.

Godkännande av dagordningen
Stämman beslutade att anta dagordningen.
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§ 8.

Godkännande av mötesordningen
Mötets ordförande, Eva Blommegård, föreslog att röstning kan ske genom att i
Zoom använda den gröna bocken för ”Ja” respektive det röda krysset för ”Nej”
samt att stycket för ”Ordningsfrågor” kan ersättas med ”Raise hand”.
Mötesordningen godkändes med dessa ändringar.

§ 9.

Föredragning av styrelsens årsberättelse
Dan Östergaard föredrog styrelsens årsberättelse och årsredovisning.
Elisabeth Johnsson undrade om föreningen kan bli skyldig att återbetala
organisationsbidraget till Malmö Stads funktionsstödsförvaltning.
Dan Östergaard förklarade att föreningen alltid behöver redovisa vad bidraget
används till och om kraven inte uppfylls kan det medföra att bidraget kan bli
lägre ett annat år eller helt utebli.
För att erhålla dessa bidrag krävs även att föreningen anlitar en auktoriserad
revisor vilket också har fullföljts.
Frågeställaren var nöjd med svaret på sin fråga, informationen i övrigt var
tillfredsställande och årsredovisningen samt årsberättelsen lades till
handlingarna.

§ 10.

Föredragning av revisorernas årsberättelse
Revisorernas årsberättelse föredrogs av Håkan Werner och lades till
handlingarna.

§ 11.

Fastställande av bokslut
Stämman beslutade att fastställa bokslutet för 2020.

§ 12.

Beslut om ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar
Stämman beslutade att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet för det
föregående verksamhetsåret.

§ 13.

Föredragning av styrelsens verksamhetsplan och budget
Dan Östergaard föredrog översiktligt verksamhetsplan och budget för det nya
verksamhetsåret. Stämman beslutade att godkänna verksamhetsplan samt
budget.

§ 14.

Fastställande av arvoden
Inga förslag till beslut.
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§ 15.

Fastställande av extra föreningsavgift
Inga inkomna förslag.

§ 16.

Fastställande av årsavgift
I enlighet med riksorganisationens regleringar är medlemsavgiften f n 250 SEK
per år, varav 40 % tillfaller SeniorNet Sweden. 60 % (150 SEK) tillfaller vår
lokala klubb i Malmö. Från och med 1 januari 2021 tas årsavgiften ut
kalenderårsvis.

§ 17.

Val av styrelseledamöter och suppleanter
Stämman beslutade att välja:
Ingrid Lindberg
Amanda Weidstam
Lola Larsson
Jan Andersson

till styrelseledamot på två (2) år
till styrelseledamot på två (2) år
till styrelsesuppleant på ett (1) år
till styrelsesuppleant på ett (1) år

Ledamöter med ett (1) år kvar på sin mandatperiod:
Dan Östergaard, Ingrid Nordén och Lisbeth Hansson.
§ 18.

Val av revisorer och ersättare
Stämman beslutade att välja:
Hans Hellström
Petter Rankell, Grant Thornton
Ingrid Dahlgren

§ 19.

till revisor på ett (1) år
till revisor på ett (1) år
till revisorssuppleant på ett (1) år

Val av valberedning
Stämman beslutade att välja:
Håkan Werner, sammankallande
Stefan Bolin
En plats vakant.

§ 20.

att ingå i valberedningen ett (1) år
att ingå i valberedningen ett (1) år

Inkomna motioner före den 31 december 2020
Inga motioner hade inkommit före den 31 december 2020.
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§ 21.

Övriga ärenden som skriftligen inlämnats av medlem före årsstämman
Inga övriga ärenden hade inlämnats skriftligt av medlem före årsstämman.

§ 22.

Årsstämman avslutas
Styrelsens ordförande Dan Östergaard vill tacka avgående ledamot
Jan Andersson, för utmärkta insatser i styrelsen
Anette Hedén, suppleant i styrelsen, för dina betydelsefulla insatser
Stort, varmt tack även till stämmans ordförande Eva Blommegård, för din hjälp
med ordförandeskapet och en utomordentligt väl genomförd årsstämma.
Dan Östergaard tackade för visat intresse och förklarade därmed årsstämman
för avslutad.

..................................................
Vid protokollet
Ingrid Lindberg

..................................................
Justeras
Eva Blommegård

..................................................
Justeras
Ann Löfstrand

..................................................
Justeras
Ingrid Nordén
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