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Dokumentbeteckning  Datum  
Protokoll  2022-03-17   

Närvarande: 73 medlemmar enligt röstlängd. 

  

Protokoll årsmöte i SEB Senior Club Göteborg 2022-03-17 
Mötet öppnades av Björn Fogelmark som hälsade alla välkomna.  
   
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

Till ordförande för årsmötet valdes Björn Fogelmark och till sekrete-
rare Ewa Öhman. 

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 !

Att jämte ordföranden justera protokollet valdes Maj-Britt Anckar och 
Monica Dyhre. 

5. Styrelsens verksamhetsberättelse!
Ordföranden informerade om att föreningen haft 71 aktiviteter under 
året. Totalt har dessa aktiviteter haft 1 198 deltagare. Dessutom har ett 
antal digitala aktiviteter ägt rum. 
Medlemsantalet är per årsskiftet 545 stycken, 13 nya medlemmar har 
tillkommit medan 9 har begärt utträde och 7 avlidit under året.        
Resultaträkningen för år 2021 och balansräkningen per 2021-12-31           
redovisades. Föreningens ekonomi är fortsatt god. 

6. Revisionsberättelse 
Ragna Zandrén informerade om revisionsberättelsen och meddelade 
att revisorerna rekommenderade mötet att bevilja styrelsen ansvarsfri-
het, då allt var i god ordning. Revisionsberättelsen bifogas.   
     !
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7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året. !

8. Beslut om antal styrelsemedlemmar och suppleanter 
Valberedningen föreslog 1 ordförande, 8 ordinarie ledamöter och 2 
suppleanter till styrelsen, vilket godkändes av stämman. !

9. Val av ordförande för föreningen 
Björn Fogelmark omvaldes till ordförande för föreningen på 1 år. 

10.Val av övriga styrelsemedlemmar jämte suppleanter 
Conny Ringblom och Eva Björkman avgick ur styrelsen. 
 
Ordinarie ledamöter 2 år: 
Agneta Corell, vald på två år 2021 
Conny Josefsson, nyval på två år 
Ewa Öhman, vald på två år 2021 
Ingrid Lindholm, vald på två år 2021 
Lars-Göran Magnell, vald på två år 2021 
Lisbeth Ramsvik, vald på två år 2021 
Marie Sofie Unger, vald på två år 2021 
Ulla Magnusson, vald på två år 2021 

  
Suppleanter: 
Dan Fäldt, omval 1 år 
Elisabeth Khan, omval 1 år 

11.Val av revisorer jämte revisorssuppleant 
Björn Hagberg och Ragna Zandrén omvaldes som ordinarie revisorer  
med Ingemar Königson som suppleant. 

12. Val av valberedning – två medlemmar 
Hans Åke Samuelsson samt Kenneth Andersson omvaldes till valbe-
redningen. 

13. Fastställande av årsavgift för nästkommande kalenderår 
Årsavgiften fastställdes fortsatt till 100 kronor per år av stämman. !

14. Behandling av förslag från styrelsen eller medlemmar !
Styrelsen lade förslag på stadgeändring av paragraf 4. Årsmötet beslu-
tade enligt styrelsens förslag att ta bort meningen ”Associerad medlem 
betalar halv avgift” i paragraf 4 i stadgarna. 
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15. Övriga frågor !
Inga övriga frågor noterades. 

Björn Fogelmark tackade Eva Björkman och Conny Ringblom för väl 
utfört arbete under deras tid i styrelsen och tackade de närvarande för 
deltagandet på årsmötet samt avslutade därefter mötet. 

Göteborg 2022-03-17 

--------------------------  !
Ewa Öhman 

Justeras:  

---------------------------     --------------------------    --------------------------  !
/Björn Fogelmark            /Maj-Britt Anckar             /Monica Dyhre


