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Dokumentbeteckning  Datum  
Protokoll  2018-03-05   

Närvarande: 82 medlemmar 

Protokoll årsmöte i SEB Senior Club Göteborg  
Mötet öppnades av Lennart Gunnarsson som hälsade alla välkomna. 

1.Val av ordförande och sekreterare för mötet 
Till ordförande för årsmötet valdes den stående Lennart Gunnarsson 
och till sekreterare Stefan Olofson. 

2. Fråga om kallelse till årsmötet utgått i vederbörlig ordning  
Fastställdes att kallelsen utgått i vederbörlig ordning.  

3. Godkännande av dagordningen 
Den tidigare utskickade dagordningen fastställdes.  

4. Val av två medlemmar att jämte ordförande justera protokollet  
Till justeringsmän valdes Carl-David Sandberg och Jörgen Larsson 

5. Styrelsens verksamhetsberättelse 
Ordföranden informerade om att föreningen haft 98 aktiviteter under 
året och att medlemsantalet hittills minskat med en person, 23 nya 
medlemmar, 10 har begärt utträde och 14 har under året avlidit.  
Vi är nu 610 medlemmar och 2378 har under året deltagit i olika 
aktiviteter.  
 
Resultaträkningen redovisades av kassören Jan Tingstrand, som 
berättade att vi hade ett överskott på 48.447,50.  
 
Informerades om Anders Andréns sjukvårdsfond, där man kan ansöka 
om hjälp vid behov, för att få bidrag till sjukvårdskostnader. Bankens 
kontaktpersoner är Tönu Riomar och Ingemar Königson. Info om 
detta kommer att finnas på hemsidan och i klubbladet.  
 
Påmindes om att medlemsavgiften inte längre dras med automatik från 
våra lönekonton, utan man måste själv aktivt betala in till föreningen. 
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Påminnelser kommer att skickas ut via brev till de som ännu inte 
betalat.  
Vi använder numera Föreningshuset, (https://www.foreningshuset.se/) 
för medlemsregister, utskick, m.m.  
Föreningen vill avveckla kontanthanteringen i möjligaste mån, så 
Swish eller Bankgirobetalningar rekommenderas nu för betalning av 
olika arrangemang.  

6. Revisionsberättelse 
Ragna Zandrén läste upp revisionsberättelsen och meddelade att 
revisorerna rekommenderade mötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet, 
då allt var skött i bra ordning. 

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen  
Styrelsen fick ansvarsfrihet för det gångna året.  

8. Beslut om antal styrelsemedlemmar och suppleanter 
Valberedningen föreslog en ordförande, 8 ordinarie och 3 suppleanter 
för styrelsen, vilket godkändes av stämman.  

9. Val av ordförande för föreningen  
Lennart Gunnarsson omvaldes som ordförande för föreningen på 1 år. 

10.Val av övriga styrelsemedlemmar jämte suppleanter  
Lena Sjölin och Jörgen Larsson avgick ur styrelsen.  
 
Ordinarie ledamöter 2 år:  
Maud Häller, nyval 
 
Suppleanter 1 år: 
Kjell Unemark, nyval  
Ingrid Lindholm, nyval  
Lisbeth Ramsvik, nyval 

11. Val av revisorer jämte revisorssuppleanter 
Matz Samuelsson avgick.  
 
Ragna Zandrén och Björn Hagberg valdes som ordinarie revisorer och 
Bo Eklund som suppleant.  

12. Val av valberedning – två medlemmar 
Jeff Anderton och Jon Lennström avgick.  

https://www.foreningshuset.se/


Sida !  av !  3 3

SEB Senior Club Göteborg  

 
Kenneth Andersson och Hans-Åke Samuelsson valdes som nya 
valberedare.  

13. Fastställande av årsavgift för nästkommande kalenderår 
Årsavgiften fastställdes fortsatt till 100,-/år av stämman.  

14. Behandling av förslag från styrelsen eller medlemmar som 
kommit styrelsen tillhanda senas den 19/2 2018 
Inga förslag från styrelse eller medlemmar har inkommit.  

15. Övriga frågor  
Inga övriga frågor noterades.  
 
Lennart Gunnarsson avslutade mötet och tackade för deltagandet.  
 

Göteborg 2018-03-05 

……………………………………… 
/Stefan Olofson 

Justeras:  

---------------------------------------------            -----------------------------------  
/Lennart Gunnarsson    /Jan Tingstrand


