Protokoll fört vid årsmöte med SeniorNet Östersund onsdagen 11 mars 2015.
Plats: Tempelriddarordens matsal, Kyrkgatan 61,Östersund.
Ordförande Conny Lund hälsade välkomna och gav information om operativsystem Windows 10.
§ 1 Ordförande Conny Lund öppnade årsmötet.
§ 2 Dagordningen föredrogs och godkändes.
§ 3 Till årsmötesordförande valdes Leif Pettersson.
Karl-Olof Larsson valdes till årsmötessekreterare.
§ 4 Till justeringspersoner valdes Gerd Magnusson och Gun Cleryd att jämte årsmötesordförande justera protokollet.
§ 5 Avprickad närvarolista godkändes som röstlängd.
§ 6 Beslutades att årsmötet blivit behörigen utlyst.
§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs.
Kassören Christer Holm föredrog årets ekonomiska resultat.
Verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelserna godkändes.
§ 8 Revisor Kjell Wahlström läste upp revisorernas berättelse och denna godkändes.
§ 9 Beslutades att fastställa balans och resultaträkningen.
§ 10 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.
§ 11 Klubbavgiften är oförändrad 250 kr per medlem. Klubbavgiften fastställs av SeniorNet Sweden.
SeniorNet Östersund erhåller som återbäring 100 kr av klubbavgiften från SeniorNet Sweden.
Beslutades att godkänna informationen och klubbavgiftnivå.
§ 12 Styrelsens verksamhetsplan och budget för 2015 föredrogs och godkändes.
§ 13 Conny Lund omvaldes som SeniorNet Östersunds ordförande för 2015.
§ 14 Val av övriga styrelseledamöter.
Britt Hansson omvaldes på 2 år.
Arne Eskilsson nyvaldes på 2 år.
Christer Holm och Karl-Olof Larsson har ett (1) år kvar som ledamöter i styrelsen.
§ 15 Gunnar Svärd har avsagt sig omval som ordinarie ledamot i styrelsen.
Beslutades om nyval av Gunnar Svärd som ersättare till styrelsen på ett (1) år.
Anne-Sophie Söderberg kvarstår som ersättare till styrelsen under 2015.
§ 16 Beslutades om omval på ett (1) år av revisorerna Kjell Wahlström och Anna-Märta Näslund.
§ 17 Till ersättare för revisorerna omvaldes Karin Bäckström.
§ 18 Valberedningen skall bestå av tre (3( personer med en sammankallande.

Jörgen Cleryd har varit ensam valberedare med hjälp av Ann-Mari Jonsson.
Beslutades att 2015 års valberedning består av Jörgen Cleryd med hjälp av Ann-Mari J.
§ 19 Årsmötet beslutade att styrelsen utser ombud till SeniorNet Swedens årsmöte i Stockholm.
§ 20 Styrelsen har inga ärenden som skall föreläggas årsmötet.
§ 21 Inga motioner har inkommit.
§ 22 Årsmötesordförande tackade mötesdeltagarna och överlämnade ordförandeklubban till
omvalde klubbordförande C onny Lund som tackade för förtroendet och avslutade årsmötet.

Vid protokollet

Justeras

Justeras

Karl-Olof Larsson

Leif Pettersson

Gun Cleryd

Justeras

Gerd Magnusson

Efter årsmötet informerade Conny Lund mer ingående om kommande operativsystem Windows 10.
Windows 10 beräknas komma ut under hösten 2015. Det är oklart om det kommer att kosta något
eller om det kommer att vara gratis.Mer information kommer närmare hösten.
Styrelsen fick i uppdrag att lämna information till medlemmarna om och vad eventuellt Microsoft
kommer att erbjuda då Windows 10 lanseras.
Ordförande uppmanade årsmötesdeltagarna att inte ha för bråttom att köpa ny datorutrustning med
tanke på nya Windows 10.
Funderingar framkom om klubben till våren 2016 skall anordna en ”omskolningskurs” till Windows 10.
Get on line veckans program på biblioteket 23/3 - -27/3 redovisades.
Ordförande gjorde en resume´över radiomottagarnas historia med början kristallmottagare
som efterhand ersattes av radiorörsmottagare,transistormottagare och internetmottagare.
Långvåg-mellanvåg-kortvåg-Fm mottagare- DaB är några radiostadier som passerat.
Klubben bjöd på god fika varefter handledana i kursverksamheten avtackades för sitt fina uppoffrande
arbete. Sista punkten på årsmötesträffen var en liten lottdragning med chokladvinster .

