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Protokoll

Seniornet Danderyds årsmöte 2014‐03‐19

Plats

Kevinge äldreboende

Röstlängd:
Gunnel Gunnarsson
Inger Taleb
Anita Jonsson
Gunvor Stenbeck
Margareta Sandell
Margareta Palving
Harriet Östlund
Hans Blomberg
Eivor Schennings

Gunnar Halling
Solveig Engdahl
Berit Zethraeus
Ingrid Kärnekull
Carl‐Åke Söderberg
Börje Klingvall
Sven Norén
Göran Bjugård
Ulf Bennetter
Margareta Karlin

1. Årsmötet s öppnande

Ordförande Börje Klingvall öppnade mötet.

2. Val av ordförande och sekreterare för
årsmötet

Ulf Bennetter valdes till ordförande för
årsmötet och Margareta Karlin till sekreterare.

3. Val av justeringsmän att jämte ordföranden
justera årsmötesprotokollet.

Till justeringsmän valdes Gunnel Gunnarsson
och Inger Taleb.

4. Upprättande och godkännande av röstlängd

Närvarolistan enligt ovan tillika röstlängd
skickades runt för notering av närvarande
medlemmar.

5. Beslut om årsmötet blivit behörigen
sammankallat samt fastställande av dagordning

Årsmötet ansågs utlyst i behörig tid.
Dagordningen fastställdes.

6. Föredragning av styrelsens
verksamhetsberättelse och årsredovisning

Verksamhetsberättelsen och årsredovisningen
godkändes och lades till handlingarna.

7. Föredragning av revisionsberättelsen

Revisionsberättelsen godkändes.

8. Fastställande av resultat‐ och balansräkningar

Resultat‐ och balansräkningen godkändes och
lades till handlingarna

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

10. Behandling av styrelsens verksamhetsplan
och budgetförslag

Styrelsens verksamhetsplan och budgetförslag
godkändes och lades till handlingarna.

11. Beslut om arvoden och andra ersättningar

Arvoden ska inte utgå enligt tidigare beslut. En
viss uppmuntran ges via en årlig middag.

12. Vad av styrelseordförande

Börje Klingvall omvaldes till ordförande på ett år.

13. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Följande personer valdes:
Ulf Bennetter, omval, två år, ordinarie
Hans Blomberg, nyval, två år ordinarie
Ingrid Kärnekull, omval, två år, ordinarie
Margareta Palving, omval, två år, ordinarie
Göran Bjugård, nyval, suppleant, två år
Övriga ledamöter kvarstår ett år.
Solveig Engdahl och Berit Zethraeus är fortsatt
adjungerade.

4. Val av revisor och revisorssuppleant

Margareta Sandell, omval, revisor, ett år
Carin Blume, omval, revisorssuppleant, ett år.

15. Val av valberedning

Eivor Schennings, sammankallande, omval, 2 år.
Marianne Pettersson kvarstår ett år.
Beslutades att Eivor Schennings ser till att
valberedningen utökas med en person.

16. Ärenden som styrelsen förelägger årsmötet.

Inga ärenden förelåg.

17. Ärenden som väckts genom motion.

Inga motioner förelåg.

18. Övriga ärenden

Inga övriga frågor förelåg.

19. Årsmötet avslutas

Mötesordföranden Ulf Bennetter tackade för
visat intresse och avslutade årsmötet.
Efter mötet informerade kommunalrådet
Olle Reichenberg om aktuella frågor i
kommunen och därefter serverades snittar från
restaurangen med cider och kaffe med bröd.

Vid protokollet

Justeras:

Margareta Karlin

Ulf Bennetter

Justeras:

Justeras:

Gunnel Gunnarsson

Inger Taleb

