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1.

Årsstämmansöppnande.
Gunilla Wahlberg Äberg öppnade mötet och hälsade alla välkomna'

2.

blivit utlyst i laga ordning.
Stämman bekräftabe att mötet blivit utlyst enligt stadgarna.
Val av ordförande och sekreterare för stämman.
Helene Skantze valdes till mötesordförande.
Låszlö Mocsåry valdes till mötessekreterare.

3.

Fråga om stämmar.r

4.

Upprättande och godkännande av röstlängd'
Beslutades använda bifogad närvarolista som röstlängd (se nedan sid 3).

5,

Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte årsstämmans ordförande justera
årsstä m moprotokol let.
Renate Weiss och Kurt Larsson valdes.

6.
7

.

Fastställande av dagordning'
Dagordningen som lagts upp på SNN:s hemsida fastställdes.
Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och årsresultat.
Verksamhetsberättelse, Resultaträkning och Balansräkning föredrogs av ordföranden Gunilla
Wahlberg Åberg resp. kassören Tomas Klason, Resultaträkningen redovisar ett överskott på 9 149 kr.
Balansräkningen redovisar ett eget kapital vid periodens slut på 353 937 kr, som består av eget kapital
vid periodens början pä344 788 kr plus årets resultat på 9149 kr. Stämman förklarade sig ha tagit del
av detta.

8.

Föredragning av revisorernas berättelse.
Kassör Tomas Klasson läste upp revisor lngemar Morstens revisionsberättelse. Stämman förklarade sig
ha tagit del av denna.

9.

Fastställande av resultat- och balansräkning.
Stämman fastställde Resultat- och Balansräkning för verksamhetsåret 2021.

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
Stä m ma n beviljade styrelsen a nsva rsfrihet för verksam hetså ret 202 1.
1L. Beslut om klubbavgifter påföljande år.
Stämman beslutade att ingen extra klubbavgift tillseniorNet Nacka skalltas ut utöver den av
SeniorNet Sweden stipu

le

rade med lemsavgiften.

12. Fastställande av budget och verksamhetsplan.
Ordföranden Gunilla Wahlberg Åberg och kassören Tomas Klason föredrog Verksamhetsplan för 2022
samt Budgetför 2022, Stämman fastställde Verksamhetsplanen och Budgeten tör 2022.
13. Beslut om antal styrelseledamöter och eventuell ersättare.
Stämman beslöt att styrelsen skall bestå av 6 personer (en ordförande, fyra ledamöter och en
ersättare) under 2022.
L4. Val av ordförande.
Till ordförande vaides, enligt valberedningens förslag:
Gunilla Wahlberg Åberg, omval 1år
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Val av övriga styrelseledamöter och eventuell ersättare.
Följa nde styrelseledamöter va ldes, enligt valbered ningens förslag:
Angela Berglund, omval2 år
Läszlö Mocsåry, omval 2 år
Jeanette Ahlandsberg, nyval 2år
Följande styrelseledamot valdes på årsstämman202I och har ett år kvar på mandatperioden;
Tomas Klason
Na

nnette Bi.isgen (ersättare)

Val av revisor och en ersättare.

Till revisor och revisorsersättare valdes, enligt valberedningens förslag:
lngemar Morsten, omvaltill revisor L år
lngrid Ahl, omval till revisorsersättare L år
valberedning om tre medlemmar varav en sammankallande.
5om valberedning valdes:
Sten Grack (sammankallande), nyval 1. år
Monika Larsson, omval l. år
Torsten Andersson, nyval L år

L7. Val av

18. Ärenden som styrelsen förelägger stämman.

lnga ärenden förelåg.
L9, Ärenden som väcks genom

motion.

lnga motioner förelå9.
20 Föredragning av

till SeniorNet Sweden inkomna motioner.

lnga motioner förelåg,

21. Årsstämmans avslutning.
Gunilla Wahlberg Åberg avtackade årsstämmans ordförande Helene Skantze med fina blommor.
Gunilla Wahlberg Åberg avtackade avgående styrelseledamoten Sten Grack med present och ett varmt
tack för många förtjänstfulla år i SNN:s styrelse.
Ordföranden, tackade mötesdeltagarna och fÖrklarade stämman avslutad'

sekretera re:

Ordförande:

Justeras

ff{,il;

Helene Skantze

ffi,t"ufr"F
Weiss

,f,€r/ate

'ffi

Kurt Larsson
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Förnamn

Efternamn

Mobiltelefon

E-post

Anders

Åberg

+4670606t792

a

Ann

Berglund

46707743998

ann. Berglund @icloud.com

1

Annrka

Jansson

+46702894953

a

1.

Berit

Normark

+46739969552

berit.normarkL0@gmail.com

L

Birgitta

Björklund

+46767642626

b

1,

Britt-Marie

Stenlund

+46737154757

granen.vitsippan @gmail'com

1,

Doris

Teichmann

+4573903OGI4

doris.teichma nn@telia'com

t

Eva

Malmborg

1

Gun

E

1.

Gun

t
1

Närvaro

I
I

nders@abergconsu lt'se

nnika.ja nsson2013

i

@

bredba nd.net

rgitta. bjorklund4222 @gm

a i I'

co

m

em@telia.com
+46737097423

gjeriksson626@gmail.com

Edgren

+46707733183

gunedgren2@gmail,com

Gunilla

Wahlberg Åberg

+46709841936

gunilla.w.aberg@seniornetnacka.se

Hans

Sundberg

+46706285030

ha

lngdÖn

+46730653765

henning.ingden@outlook.com

Lundquist

+46102404035

inga-lill.lundquist@hotmail.com

1

Henning
lnga-Lill
lngegerd

Blomfeldt

+4670542208I

ingegerd 38@hotmail.com

t

lnger

Olofsson

+46704145636

i

1

lngrid

Ahl

+46737249545

ingrid.ahl@ownit.nu

1

lngrid

Ericsson

+46705328812

ingridericsson @telia.com

1.

Jan

Widegren

1
1

t
1
T

t
1.

ri ksso n

Jeanette Ahlandsberg
Hedkrok
Jonny
Kerstin Nordin
Hild
Kicki
Kjell-Åke Forss
rt

La

rsso n

L

Ku

1

Läszlö

Mocsåry

1

Leif

El<stig

1

Lies

Boulea u

Linnda
Maila

Sundin

Björkman

1"

Margareta
Margareta

Strömberg

1

Mats

Gu

1

1

t

1

I
t
t
T

1

Monica
Monika
Renate
Rigmor
Solveig
Solveig

Larsson

ns.sund berg44@telia 'com

nger.olofsson40@gmail.com

widegrenja

n

@gmail.com

+46704832192

jeanetteahl@hotmail.com

+46705950475

solros1950@gmail.com

+467Q7495695

knordin@hotmail.com

+46737840427

khild@hotmail.com
kaforss@ya hoo.se
rtla rsso n3 @ hotmail.com

+46702125605

ku

+46706701825

laszlom@me.com
leif .ekstig@stff .se

+46737568069

lies. boulea u@gmail'com

+46768500539

meila.larsson@gmail.com
margareta.bjorkma n @Yahoo.se

+4670770I946

ma rga reta.strom bergL @ bred ba

+46704808280

matsgu @telia.com

LaremYr

+46703450875

mon icala remyr@ live.se

Larsson

+467049804L0

emonikail@hotmail.com

Weiss

+46708777176

rejoweiss@gmail.com

Arvidsson

+46702593469

rigarv30@gmail.com

Ekstig

+467320t6902

so lve

Tenninge

+46739460588

solveig.tenninge@gmail'com

stafsso n

ig,ekstig@Ya hoo.se

nd.net
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t

Sonja

Lundstedt

1.

Sonja

Hedlund

+46709463158

sonja.hedlund @gmail.com

1

Sten

Grack

+467Q7831576

sten.grack@seniornetnacka.se

1

Tomas

Klason

+467Q8273408

tomas,klason@klasonweb.se (på webben)

t

Torsten

Andersson

L

Ulla

Perme

+46705529002

ulla.perme@telia.com

T

Yvonne

Johnsson

+46704351686

yvonnejohnsson4l@gmail.com

T

Karin

Eriksson

+457063L6918

Ännu ejmedlem

1

Mötesordf.

HeleneSkantze

Ej medlem

t

Föredragshållare från Karma Mobil: Kristoffer
Engardt

Ej medlem

3

Tre personer flån Skrivtolkarna

Ejmedlemmar

tt

siel45@gmail.com

torstena@gmail.com

Totalt 52 personer (51 i lokalen och 1på webben) varav 46 medlemmar

