Protokoll
SENS årsmöte 22 mars 2022

Närvarande:
Rolf Larsson, Västergötlands Hembygdsförbund
Lars Carling, SV Skaraborg
Kristina Berneholm, Coompanion Skaraborg
Helena Dahlström, Hela Sverige Ska Leva
Anne Svensson, EDCS
Lars-Åke Andersson, Funktionsrätt Skaraborg
Jan-Olof Berglund, Västergötlands Hembygdsförbund, valberedningen
Gunnel Marwén Kastenman, SV Skaraborg
Per Ekberg, RF-SISU Västra Götaland

1. Mötets öppnande
SENS ordförande Helena Dahlström hälsade samtliga välkomna samt öppnade mötet
2. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet
Deltagarlista och röstlängd upprättades
3. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
Ordföranden rapporterade om att det gått ut inbjudan till samtliga
medlemsorganisationer den 22/2 2022, d.v.s. inom den tid som anges i stadgarna.
4. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes och godkändes av mötet
5. Val av ordförande samt sekreterare för mötet
Till att leda dagens möte valdes Helena Dahlström och till sekreterare valdes Kristina
Berneholm
6. Val av två personer jämte ordförande att justera mötets protokoll samt två
rösträknare
Till att justera dagens protokoll, tillika rösträknare, valdes Jan-Olof Berglund och
Lars-Åke Andersson
7. Behandling av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse
Helena Dahlström gick igenom de olika delarna i verksamhetsberättelsen.
Lars Carling gick igenom förvaltningsberättelsen.
Årsmötet beslutar att:
godkänna verksamhetsberättelsen och förvaltningsberättelsen
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8. Revisorernas berättelse
Revisor deltog på telefon, Lars Carling läste upp revisionsberättelsen
Årsmötet beslutar att:
lägga revisionsberättelsen till handlingarna
9. Fråga om ansvarsfrihet för SENS styrelse för den tid revisionen avser
Årsmötet beslutar att:
bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
10. Beslut om antal ledamöter och ersättare i styrelsen
Årsmötet beslutar att:
styrelsen ska bestå av 7 ordinarie ledamöter + 1 ordförande, inga ersättare.
11. Val av ordförande på ett år
Valberedningen redovisade sitt förslag.
Årsmötet beslutar att:
välja Helena Dahlström till ordförande
12. Val av halva styrelsen för en tid av två år
Valberedningen redovisade sitt förslag.
Årsmötet beslutar att välja
Lars-Åke Andersson
Kristina Berneholm
Kicki Borhammar
Per Ekberg
Gunnel Marwén Kastenman, fyllnadsval på ett år
Lars Carling som har ett år kvar har meddelat att han avgår i förtid.
Valberedningen har tillfrågat Per Granbom, Skövde Teaterförening som inte lämnat
besked ännu. Valberedningen har eventuellt även ytterligare ett namn om Per
Granbom tackar nej. Styrelsen tillsammans med valberedningen får årsmötets
godkännande att tillsätta den posten.
13. Val av revisor och ersättare för en tid av ett år
Årsmötet beslutar enligt valberedningens förslag att:
välja Rolf Larsson, ordinarie och Wanja Wallemyr, ersättare
14. Val av valberedning för en tid av ett år
Årsmötet beslutar att:
välja EDCS, sammankallande samt ge i uppdrag till medlemsorganisationerna RFSISU Västra Götaland och SRF att utse varsin representant till valberedningen.
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15. Beslut om medlemsavgift samt behandling av ärenden som av SENS styrelse
hänskjuts till årsmötet
Styrelsen förordade oförändrad medlemsavgift dvs. 200kr/år.
Årsmötet beslutade att:
medlemsavgiften för kommande verksamhetsår ska vara oförändrad.
16. Behandling av motioner som senast tre veckor före årsmötet inkommit till SENS
styrelse från medlem
Inga inkomna motioner fanns att behandla
17. Övriga ärenden
Inga inkomna övriga ärenden fanns att behandla
18. Avslutning
Mötesordförande tackade alla medverkande för visat intresse och avslutade mötet.

……………………………….
Helena Dahlström
Mötesordförande

……………………………
Kristina Berneholm
Sekreterare

………………………………
Jan-Olof Berglund
Justerare

………………………………
Lars-Åke Andersson
Justerare
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