
senlTel 
Protokoll vid arsmote 2014 

Tid: 
Plats: 
Deltagare: 

Februari 2014 
Natmote via senlTel Forum 
De medlemmar som aT registrerade i nya senlTel Forum 

1 Motet dppnas och dagordning faststalles 
OrdfPrande Johan Martin-Ldf fdrklarade den 6 februari motet Pppnat. Den liggande dagordningen 

2 Val av ordforande och sekreterare for motet 
Enligt valberedningens fPrslag valdes Anders Jarvstrand till ordforande och Till Mayer till sekreterare. 

3 Val av tva protokollsjusterare 
Bdrje Brolin och Leif Akehag valdes enligt valberedningens forslag att justera protokollet. 

4 Fraga om motet utlysts stadgeenligt 
Kallelsen till arsmdtet skickades till alia medlemmar via mail 10 januari 2014, och anslogs samtidigt pa 
hemsidan. Stamman ansag att motet har utlysts stadgeenligt. 

5 Styrelsens arsredovisning och revisorns bera"ttelse 
Arsredovisningen och revisonsberattelsen lades den 13 februari utan kommentarer till handlingarna. 

6 Faststallande av res u I tat- och balansrakning for ar 2013 
Balans- och resultatrakningen godkandes enligt revisorns fdrslag. Arets forlust fors i ny rSkning. 

7 Beslut om ansvarsfrihet for styrelsen 
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet for verksamhetsaret 2013. 

8 Fdrslag till verksamhetsplan och budget for 2014 
Styrelsens fdrslag till budget godkandes. 

9 Faststallande av avgifter och ersattningar 
Arsmotet beslutade om en oforandrad arsavgift med 100 kronor samt att inga ersattningar till 
fdrtroendevatda ska utga. 

10 Ovriga fragor inklusive fdrslag fran medlemmarna 
Inga motioner har kommit in. 

11 Val av ordforande, ovriga styrelseledamoter och suppleanter 

Val av styrelseledamoter skedde enligt valberedningens forslag 

Ordforande: Johan Martin-Ldf, omval 

Styrelseledamoter: 
• Krister Bjdrnsjo omval 
• Pelle Carlson omval 
• Uno Herrlin omval 
• Kjell MarkstrPm omval 
• Ake Persson omval 
• Till Mayer omval 
• Rolf Landolf nyval 

godkandes. 
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Suppleanter: 
• Robert HellstrPm omval 
• Bengt Nilsson nyval 

Alia ledamoter ar valda pa ett ar. Fordelning av styrelsepostema gors av styrelsen sjdlv vid ett 
konstituerande mote. 

12 Val av revisor och suppleant 
De rdstande accepterade valberedningens forslag vilket innebar 

• Kjell Palmkvist, ordinarie, omval 
• Kenneth Bergvall, suppleant, nyval 

13 Val av valberedning bestaende av tre personer varav en sammankallande 
Valberedningen har fatt foljande sammansattning 

• Rune Thyni, sammankallande, omval 
• Einar Kaplan, nyval 
• Carl-Axel Falk, nyval 

14 Motets avslutning 
Arsmdtet avslutades den 20 februari. 

Slutord fran motesordforanden : 
Jag vill tacka alia deltagare i §rsm6tet for visat intresse och deltagande i debatter men inte heller 
fOrglOmma den viktiga och omfattande insats som Pelle Carlson gdr. 
Jag vill samtidigt framfOra ett varmt tack till de avgaende styrelsemedlemmar mm, vaikomna de nyvalda 
till kommande arbete i styrelsen. Ett tack dven till valberedningen som har gjort ett gediget arbete. 

Anders Jarvstrand 
MOtesordfOrande f6r Arsmdtet i senlTel 2014. 

Till Mayer 

Justeras Justeras 

BOrje Brolin 
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