Protokoll fört vid årsmöte med SeniorNet Östersund onsdag 19 mars 2014.
Plats: Tempelriddarordens matsal, Kyrkgatan 61,Östersund.
Närvarande enligt avprickad teckningslista med 32 deltagare.
§ 1 Ordförande Conny Lund hälsade alla välkomna och öppnade årsmötet samt gav information
om klubbens nya hemsideadress.
§ 2 Dagordningen föredrogs och godkändes.
§ 3 Till mötesordförande valdes Conny Lund och till mötessekreterare valdes Karl-Olof Larsson.
§ 4 Till att justera årsmötesprotokollet jämte ordförande valdes Ann-Mari Jonsson och Märta Ellmin.
§ 5 Avprickad närvarolista godkändes som röstlängd.
§ 6 Redovisades hur årsmötet blivit utlyst. Årsmötets utlysning godkändes.
§ 7 Ordförande föredrog styrelsens verksamhetsberättelse för 2013 och kassören redogjorde för
årets ekonomiska resultat.
Beslutades att godkänna verksamhetsberättelsen och ekonomiska resultatet.
§ 8 Revisor Kjell Wahlund läste upp revisorernas berättelse.
Årsmötet godkände revisionsberättelsen.
§ 9 Årsmötet fastställde och godkände balans-och resultaträkningen.
§ 10 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
§ 11 Klubbavgiften beslutades till oförändrade 250 kr. Fördelning av avgiften sker med 125 kr till
SeniorNet Sweden och 125 kr till SeniorNet Östersund.
§ 12 Verksamhetsplan för 2014 och budgetförslag för 2014 kommenterades.
Årsmötet godkände verksamhetsplanen och budgetförslaget.
§ 13 Conny Lund omvaldes till SeniorNet Östersunds ordförande för 2014.
§ 14 Beslutades att styrelsen skall bestå av 5 ordinarie ledamöter.
§ 15 Val av övriga styrelseledamöter.
I tur att avgå ur styrelsen Christer Holm och Karl-Olof Larsson.
Kvar i styrelsen 2014 Gunnar Svärd och Britt Hansson.
Beslutades om omval för Christer Holm och Karl-Olof Larsson på 2 år.
§ 16 Till ersättare i styrelsen valdes Kjell Dahl.
Kvar som ersättare i styrelsen är Anne-Sophie Söderberg.
§ 17 Till revisorer omvaldes Kjell Wahlström och Anna-Marta Näslund.
§ 18 Till ersättare för revisorerna valdes Karin Bäckström.

§ 19 Valberedningen skall bestå av tre personer. Det har inte gått att rekrytera dessa personer.
Årsmötet beslutade att styrelsen får uppdraget att utse en valberedning .
§ 20 Styrelsen fick årsmötets uppdrag att utse klubbens representanter till SeniorNet Swedens årsmöte i Stockholm i april 2014.
§ 21 Inga ärenden förelåg från styrelsen till årsmötet.
§ 22 Inga motioner hade inkommit till årsmötet.
§ 23 Ordförande tackade årsmötesdeltagarna och avslutade mötet.
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Efter årsmötet informerade Ann-Mari Jonsson om SeniorNet Swedens hemsida.
Årsmötesdeltagarna bjöds på god smörgås, kaka och kaffe.

