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senITel 
Protokoll vid årsmöte 2010 

Tid: 8 – 23 februari 2010 
 
Plats: Nätmöte via senITel Forum 
 
Deltagare: De medlemmar som är registrerade i senITel Forum (124 personer). 

1 Mötets öppnande och fastställande av dagordningen 
Ordförande Karl-Erik Eriksson förklarade den 8 februari mötet öppnat. Den 
föreslagna dagordningen godkändes.  

2 Val av ordförande och sekreterare för mötet 
Till mötesordförande valdes Karl-Erik Eriksson, till sekreterare Björn Ståhl.  

3 Val av två protokollsjusterare  
Carl-Axel Falk och Bengt Nilsson valdes att justera protokollet. 

4 Fråga om mötet stadgeenligt utlysts  
Stämman ansåg att mötet är utlyst i stadgeenlig ordning.  

5 Styrelsens årsredovisning och revisorns berättelse 
Rubricerade handlingar godkändes.  

6 Fastställande av balansräkning och resultaträkning för 2009 
Balans- och resultaträkningen fastställdes sedan kassören rätat ut några 
smärre frågetecken gällande resultaträkningen. 

7 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

8 Förslag till verksamhetsplan och budget för 2010 
Styrelsens förslag till budget godkändes.  

9 Fastställande av avgifter och ersättningar  
Årsmötet beslutade om oförändrad årsavgift, d v s 100 kronor.  

Inga arvoden utgår till styrelsen. Ersättning ges för verifierade utlägg för 
senITels räkning. 
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10 Övriga frågor inkl. förslag från medlemmarna  
Styrelsens förslag till behandling av inkomna motioner – se bilaga - fick 
massivt stöd i debatten. Inga andra hanteringsförslag har framförts. Det 
innebär att mötet har beslutat enligt styrelsens förslag... 

11 Val av ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter  
Val av styrelseledamöter skedde helt enligt valberedningens förslag, d v s  
Ordförande: Omval av Karl-Erik Eriksson 
Styrelseledamöter i övrigt: Nyval av Åke Persson samt omval av Enar 
Johansson, Björn Ståhl, Till Mayer, Krister Björnsjö och Pelle Carlson 
Suppleanter: Omval av Kjell Markström, Johan Martin-Löf och Göran Roos 
 
Alla ledamöter är valda på ett år. Fördelning av styrelseposterna görs av 
styrelsen själv vid ett konstituerande möte. 

12 Val av revisor och revisorssuppleant 
De röstande stödde valberedningens förslag, vilket innebär att Kjell 
Palmkvist omvaldes till ordinarie revisor och Stig Fredlund omvaldes till 
suppleant. 

13 Val av valberedning bestående av tre personer varav en 
sammankallande 
Valberedningen har fått följande sammansättning, genom omval av Börje 
Brolin (sammankallande), och Jan-Axel Swensson samt nyval av Hans 
Nopp. 

14 Mötets avslutning 
Ytterligare ett årsmöte i senITel kan härmed läggas till handlingarna.Tack till 
Pelle för skicklig managering av "nätet". Vi hälsar Åke Persson välkommen 
in i styrelsen och tackar Kjell Rydberg som bett om att få kliva av. Vi önskar 
Anders Järvstrand, tidigare sammankallande i valberedningen, god bättring 
och hälsar Hans Nopp välkommen som ny medlem i valberedningen som nu 
har Börje Brolin som sammankallande.  
Ser fram emot en fortsatt aktiv senITel- verksamhet och avslutningsvis ett 
stort tack för visat förtroende som ordförande i senITel under 2010 
Ordförande Kalle 
 

Noterat av 
 

 

Björn Ståhl 

Justeras 

 

 

Carl-Axel Falk  Bengt Nilsson Karl-Erik Eriksson 
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senITel 
 

Bilaga till årsmötesprotokoll 2010 

Motioner inkl yttrande av styrelsen 

 

Motion nr 1, från Ingemar Nevelius 

Vi har med växlande framgång testat fria programvaror tillsammans med den 
”normala” Microsoftmiljön som kostar pengar. Föreslår följande mer fristående 
försök som borde vara av intresse för nördar inriktade på telekommunikation 
och IT.  

Smal och snabb Klient uppkopplad mot Molnet 

Upphandling av maskinvara. Hellre SSD i stället för konventionell HD. Hyfsat 
med RAM-minne för snabbhets skull. Lämplig mobil nätuppkoppling 3g eller 
liknade ska ingå. Analys av anslutningsformer mot lämplig operatör. 

Installation av operativsystem och nödvändigaste tillämpningar. Inget överflöd 
som bara kräver en oherrans mängd uppdateringar. Allt ska vara fritt 
tillgängligt på nätet. 

Anslut mot och pröva ut lämpliga fria Molnet-tillämpningar tex både Google 
och Microsofts motsvarigheter. Fast tycker Google verkar mer spännande. De 
har ju dessutom eget Operativsystem numer. Även Skype bör prövas. 

Möjligen någon test av om banken går att komma åt åxå? 

Rapport och bruksanvisning för denna tingest. Viktigt veta hur den hålls vid liv 
genom uppdateringar från nätet. Vad krävs av maskinvaran och vad kostar 
den för att det hela skall vara användbart? Kanske olika alternativ map vad 
man vill göra? 

Budgetförslag c:a 5000:-  plus en massa ideellt arbete! 
Neve (2010-01-14)  
 
Styrelsens utlåtande: Det föreslagna projektet är mycket intressant men 
kräver att någon eldsjäl tar på sig att leda det hela. Om så blir fallet får vi 
omdisponera pengar i budgeten i den mån som krävs 

Motion nr 2, från Ingemar Nevelius 

Köp en ny fin projektor – med riktiga färger!  
Neve (2010-01-14)  
 
Styrelsens utlåtande: Ett byte av projektor gör vi när lampan går sönder. 


