
 
 
Kallelse till Årsmöte i SeniorNet Södermalm 
 
Torsdag den 8 april kl 16.00 via Zoom 
Föranmälan via mejl till: arsmote2021@snso.se 
7 april stängs föranmälan. Vi skickar en länk via mejl till mötet 
 

Anmäl ditt intresse till arsmote2021@snso.se. Anmälan stängs 7/4 kl 12. Zoom-

möteslänken sänds ut med e-post till de som anmält sig i tid. 

Zoommötet som är gratis inleds med en registrering kl 15:00. Själva årsmötet 

börjar först kl 16:00. Efter kl 16:00 släpps inga fler in. 

Har du en fullmakt för att rösta åt någon annan medlem, så hehöver du skannna 

och skicka in den till oss. Den måste komma fram innan anmälningstiden går 

ut.  

Efter årsmötet finns det en möjlighet att ställa frågor till den nya styrelsen. 

Frågorna bör också skickas in i förväg, så att vi får lättare att svara.  

Känner du dig osäker på Zoom, så rekommenderar vi våra nybörjarkurser, se 

https://snso.se/kurser/#ZOOM. Du får också en möjlighet att pröva vingarna vid 

ett träningsmöte onsdagen den 31 mars kl 16 - 17. Klicka då på den här länken 

till träningsmötet: 

https://zoom.us/j/94340805472?pwd=a3ZuTDlBWGMrK2NHN0lmMDJheGpw

Zz09 eller ange möteskod 943 4080 5472 och Passcode 726703 i din app. 

Hjärtligt välkommen! 

Styrelsen 
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Dagordning: 
1. Årsmötets öppnande 
2. Beslut om mötet blivit behörigen utlyst 
3. Fastställande av dagordning 
4.1  Val av ordförande för årsmötet 
4.2  Val av sekreterare för årsmötet 
5. Upprättande och godkännande av röstlängd 
6. Val av två justerare (tillika rösträknare) att jämte årsmötets ordförande 
justera årsmötesprotokollet 
7.1 Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse 
7.2 Föredragning av årsresultatet 
8. Föredragning av revisorns berättelse 
9.1 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 
9.2 Beslut om disposition av årets resultat 
9.3 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
10.1 Föredragning av budget 
10.2 Föredragning av verksamhetsplan 
11.1 Fastställande av budget 
11.2 Fastställande av verksamhetsplan 
12 Beslut om klubbavgift och andra avgifter 
12.1a Valberedningens förslag 
12.1b Nya kandidater presenterar sig 
13 Val av ordförande för ett år 
14.1 Val av övriga styrelseledamöter för ett år vardera 
14.2 Val av suppleanter för 1 år vardera 
15 Val av revisor och en suppleant för ett år vardera 
16 Val av valberedning om tre medlemmar varav en sammankallande 
17 Ärenden som väckts genom motion 
18 Ärenden som styrelsen förelägger årsmötet 
19 Årsmötets avslutning 
 

Möteshandlingarna finns här på vår hemsida snso.se 

 

https://snso.se/om-klubben/arsmoten-och-fester-2/#HANDLINGAR

