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Protoko
oll

Senio
ornet Danderyds årsmötee 2013‐03‐20
0

Plats

Kevin
nge seniorbo
oende

Röstlänggd:
Git Frösttad
Anita Jon
nsson
Inga‐Soffie Gripenstam
Eivor Rabe
Ingrid Ollsson
Harriet Ö
Östlund
Inger Taleb
Hans Blo
omberg
Eivor Sch
hennings

Gunn
nar Hallings
Solve
eig Engdahl
Ingrid
d Kärnekull
Carl‐Å
Åke Söderbe
erg
Börje
e Klingvall
Kersttin Nietsche
Hanss Nietsche
Sven Norén
Ulf Bennetter
Marggareta Karlin

1. Årsmö
ötet s öppnande

Ordfö
örande Börje
e Klingvall öpppnade möte
et.

2. Val avv ordförande och sekrete
erare för
årsmöteet

Ulf Bennetter valdes till ordföörande för årsmötet
M
Ka
arlin till sekrreterare.
och Margareta

3. Val avv justeringsm
män att jämte
e ordförandeen
justera åårsmötesprotokollet.

Till ju
usteringsmän
n valdes Carll‐Åke Söderb
berg och
Ingerr Taleb.

4. Uppräättande och godkännand
g
e av röstlänggd

Närvarolistan enlligt ovan tillikka röstlängd
skickades runt för notering avv närvarande
e
medllemmar.

5. Beslutt om årsmöteet blivit behö
örigen
samman
nkallat samt fastställande
f
e av dagordnning

Årsm
mötet ansågs utlyst i behöörig tid.
Dago
ordningen fasstställdes.

6. Föredragning av sttyrelsens
verksam
mhetsberättelse och årsre
edovisning

Verkssamhetsberä
ättelsen och årsredovisningen
godkkändes och la
ades till handdlingarna.

7. Föredragning av reevisionsberä
ättelsen

Revissionsberättelsen godkänddes.

8. Faststtällande av reesultat‐ och balansräkninngar

Resultat‐ och balansräkninge n godkändess och
ladess till handling
garna

9. Beslutt om ansvarssfrihet för styyrelsen

Årsm
mötet besluta
ade att beviljja styrelsen
ansvaarsfrihet för verksamhet såret 2012.

10. Behaandling av styyrelsens verkksamhetsplaan
och budggetförslag

Styre
elsens verksa
amhetsplan ooch budgetfö
örslag
godkkändes och la
ades till handdlingarna.

11. Beslu
ut om arvodeen och andra
a ersättningaar

Arvoden ska inte utgå enligt ttidigare beslut. En
viss uppmuntran
u
ges via en å rlig middag.
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12. Vad aav styrelseorrdförande

Börje
e Klingvall om
mvaldes till oordförande på
p ett år.

13. Val aav styrelseled
damöter och
h suppleante r

Följande persone
er valdes:
Katarrina Odemarrk och Margaareta Karlin, nyval,
Sven Noren omva
al två år, orddinarie.
Carl‐Å
Åke Söderbe
erg och Hanss Blomberg, båda
b
nyval, två år, suppleanter.
Övrigga ledamöter kvarstår ettt år.
Solve
eig Engdahl och
o Berit Zetthraeus är fortsatt
adjun
ngerade.

14. Val aav revisor och
h revisorssup
ppleant

Marggareta Sande
ell omvaldes som revisor på ett
år occh Carin Bluhme som reviisorssupplea
ant på
ett år.

15. Val aav valberedning

Marianne Petterssson valdes ppå två år. Eivvor
Schennings, samm
mankallandee, och Eivor Rabe
R
kvarsstår ett år.

16. Ären
nden som styyrelsen förelä
ägger årsmö tet.

Inga ärenden före
elåg.

17. Ären
nden som väcckts genom motion.
m

Inga motioner förelåg.

18. Övrigga ärenden

En medlem
m
kunde inte få fram
m mötets
dago
ordning på sin
n dator.
Ingrid
d Kärnekull uppmanade
u
medlemmarrna att
komm
ma med synp
punkter om ttematräffarn
na och
workkshoparna.

19. Årsm
mötet avslutaas

Möte
esordförande
en Ulf Benneetter avslutade
årsm
mötet.
Efterr årsmötet se
ervererades ssnittar från
restaaurangen me
ed cider och ddärefter kafffe med
kakor, likaledes från restauraangen.

Vid proto
okoll

Justeras:

Margareeta Karlin

gvall
Börje Kling

Justeras:

Justeras:

Carl‐Åkee Söderberg

Inger Taleb
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