Protokoll fört vid årsmöte med SeniorNet Östersund, onsdagen den 16 mars 2016.
Plats: Tempelriddarordens matsal, Kyrkgatan 61, Östersund.
Tid: 13.00 -- 15.00
Ordförande Conny Lund hälsade de närvarande välkomna och efter parentation över de bortgångna styrelsemedlemmarna Karl-Olov Larsson och Gunnar Gunnarsson, presenterades
dagens program.
§ 1. Ordförande Conny Lund öppnade årsmötet.
§ 2. Dagordningen föredrogs och godkändes.
§ 3. Till ordförande för årsmötet valdes Leif Pettersson och till sekreterare Britt Hansson.
§ 4. Att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet valdes Ann-Mari Jonsson och Jörgen
Cleryd.
.
§ 5. Avprickad närvarolista godkändes som röstlängd. 30 st röstberättigade.
§ 6. Beslutades att årsmötet blivit behörigen utlyst.
§ 7. Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs.
Kassören Christer Holm föredrog årets ekonomiska resultat.
Verksamhetsberättelse och ekonomiskt resultat godkändes.
§ 8. Revisionsberättelsen föredrogs av ordföranden och godkändes.
§ 9. Beslutades att fastställa balans- och resultaträkningen.
§ 10. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.
§ 11. Beslutades om oförändrad medlemsavgift på 250 kr.
§ 12. Verksamhetsplan och budget för 2016 föredrogs och godkändes.
§ 13. Conny Lund omvaldes som ordförande för SeniorNet Östersund på 1 år.
§ 14. Val av övriga styrelseledamöter.
Christer Holm, omval på 2 år
En vakant ledamot på 2 år överlåtes till styrelsen att jobba fram.
§ 15. Till ersättare i syrelsen valdes Anne-Sophie Söderberg och Gunnar Svärd.
Båda på 1 år.
§ 16. Beslutades om omval på 1 år av revisorerna Kjell Wahlström och Anna-Märta
Näslund.
§ 17. Till ersättare för revisorerna omvaldes Karin Bäckström på 1 år.

§ 18. Då Jörgen Cleryd, som varit ensam i valberedningen, avsagt sig omval och ingen
ny kandidat finns, lämnar årsmötet i uppdrag till styrelsen att lösa problemet.
§ 19. Till ombud till SeniorNet Swedens årsmöte i Stockholm den 26 april valdes Conny
Lund.
§ 20. Styrelsen hade inga ärenden som skulle föreläggas årsmötet.
§ 21. Inga motioner hade inkommit.
§ 22. Leif Pettersson tackade mötesdeltagarna och överlämnade klubban till omvalde ordföranden Conny Lund som tackade för förtroendet och avslutade årsmötet.
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....................................................
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Efter årsmötesförhandlingarna informerade Conny Lund om SeniorNet Swedens nya hemsida.
Vi gick in på bl.a. självstudieavsnitten där det finns mycket att hämta inom olika program.
Conny poängterade vikten av att gå in på "Min profil" och uppdatera t. ex. vid ny adress eller
byte av tel.nr. Att ha rätt mejl-adress.
Information om Windows 10 och efterföljande diskussioner.
Önskemål från medlemmarna om Öppet-Hus-aktivitet om Windows 10.
Årsmötet avslutades med kaffe och smörgås och sedvanlig utlottning av choklad.

