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Protokoll från
årsmötet i
Seniorhuset Tumba
den 5:e april 2018
1. Mötet öppnandes av Lars Sjölund
2. Till ordförande för mötet valdes Lars Schou och till sekreterare Owe Eriksson.
3. Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Birgitta Gulin och Sten Rissler, som jämte
ordföranden justerar årsmötesprotokollet.
4. Upprättande och godkännande av röstlängd. Närvarande på mötet var 21
medlemmar.
5. Årsmötet hade blivit behörigen utlyst.
6. Dagordningen godkändes.
7. Genomgång av verksamhetsberättelsen samt årsredovisningen för 2017.
Konstaterades att ekonomin i klubben är god. Några siffror ur verksamheten: 354
medlemmar vid årets slut, 38 kurser med totalt 241 elever, 10 st. handledare/11
assistenter, 495 st. som besökt datorstugan /verkstaden och totalt 700 som
bevistade fredagsträffarna.
8. Inger Feldhofer föredrog revisionsberättelsen.
9. Balans-och resultaträkningen fastställdes.
10. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
11. Owe Eriksson redogjorde för förslag till verksamhetsplan för 2018 och Bengt Gulin
budgetförslag för 2018.
12. Årsmötet godkände verksamhetsplanen och budgetförslaget.
13. Beslutades att års- och kursavgifter är oförändrade för det nya verksamhetsåret.
14. Beslutades om arvoden och övriga ersättningar också är oförändrade d.v.s.
handledare och styrelseledamöter erhåller 500 kr per termin eller 999 kr för helår.
Reseersättningen utgör 18:50 per mil samt gratis abonnemang på ”PC för alla”.
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15. Beslutades att antal ledamöter och suppleanter i styrelsen är oförändrat dvs 8
ledamöter,1 ordförande samt 2 suppleanter.
16. Föreslogs att Lars Erik Sjölund skulle omväljas på till ordförande på 1 år, vilket
årsmötet samtyckte till.
17. Styrelseledamöter som omvaldes på årsmötet blev: Gunilla Sätterberg, Owe Eriksson,
Eva-Britt Olsson och Jan-Erik Conradsson. Kvarstår 1 år: Sune Nilsson och Krister
Carlsson. Nyvalda till styrelsen: Bengt Andersson och Ulla Comérus. Till suppleanter
nyvaldes Bengt Gulin och omval av Kurt Lundström.
18. Inger Feldhofer kvarstår som revisor och Roland Gustafsson som revisors-suppleant.
19. Valberedningen består just nu av Denise Grandell. Styrelsen fick i uppdrag att få tag i
en sammankallande för valberedningen.
20. En motion av Margareta Lundkvist hade lämnats till årsmötet. Enligt nedan:
Förslag nr 1:
Jag har de senaste dagarna blivit alltmer handikappad, och ville föreslå att fler kurser i framtiden förlägges
i ABF, Folkets Hus. Där ligger samtliga lokaler på bottenvåningen. Att installera hiss i er lokal i Tumba
skulle medföra en stor kostnad för föreningen.
Förslag nr 2:
För min del vore det bra om morgonkurserna börjar först klockan 10.00, eftersom det numera tar lång tid
för mig att gå till buss i Hallunda, där jag bor, och vidare från Tumba busstation till SeniorNets lokal på
Grödingevägen 2.
Styrelsens svar
Seniorhuset i Tumba är helt handikappanpassat. Det finns hiss, ramp, hörselslinga, handikapptoalett.
Att starta kurser kl. 10 är svårt i de fall vi har flera kurser per dag. Det finns dock några kurser som startar
kl. 10.
Att lägga kurser i Hallunda har vi försökt, men det är väldigt få deltagare till dessa. Det är dessutom svårt
med handledare.

21. Övriga frågor. Leif Löfgren tog upp frågan om handledarens roll i samband med
förarbetet till en kurs/cirkel. Ordföranden Lars-Erik klargjorde vad som gäller.
22. Årsmötets avslutades med att Lars Sjölund tackade Lars Schou för ett bra genomfört
ordförandeskap för årsmötet.
Mötesordförande

Sekreterare

--------------------------Lars Schou

--------------------------Owe Eriksson

Justeringsman

Justeringsman

--------------------------Birgitta Gulin

--------------------------Sten Rissler

