
                Protokoll fört vid årsmötet för SENT i Göteborg den 21 oktober 2021. 

Till mötet som hölls i Göteborgs Tandläkare-Sällskaps lokaler var 28 anmälda. 
 
       En tyst minut hölls för dem som ej längre finns med oss. Styrelsen har fått vetskap om  
       följande avlidna sedan förra årsmötet: Stefan Jaensson, Anders Holmén, Lillemor             
       Lindegård, Ninia Egnell, Ann-Marie Lindvall, Eva Edström, Ingrid Hedelin, Lars Öckert. 
 
§1.  Ordföranden Eva Behrens öppnade mötet och hälsade välkommen. Nytillkomna med- 
        lemmar är Agneta Lith, Lars Theman, Michael Norgren och Sofia Waldenström. 
§2.  Att leda mötesförhandlingarna valdes sittande ordförande. 
§3.  Mötet ansågs vara stadgeenligt utlyst. 
§4.  För att justera dagens protokoll valdes Elisabeth Westfelt och Åke Tedbrant. 
§5.  Föredragningslistan fastställdes. 
§6.  Valda delar av protokoll från föregående årsmöte den 9 mars 2020 upplästes. 
        Godkändes och lades till handlingarna. 
§7.  Valda delar av styrelsens verksamhetsberättelse för 2020 upplästes. Godkändes och       
        lades till handlingarna. 
§8.  Skattmästaren Birger Rockler redogjorde för och kommenterade den ekonomiska    
        situationen för 2020. Visade balans- och resultatrapport med projektor. 122 794,09 kr  
        fanns i kassan. Resultatet var 47 042,00 kr. Föreningen hade 230 medlemmar.  
        Birger informerade att trapphiss mellan GTS våningar installeras i november. 
§9.  Revisionberättelsen upplästes av Ove Sjöström. Fastställde balans- och resultaträkning. 
§10. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2020 års verksamhet. 
§11. Birgitta Jälevik valdes att leda förhandlingarna under val och övertog ordförande- 
         klubban.  Margaretha Lindqvist uppläste valnämndens förslag.  
         Enligt valnämndens förslag omvaldes Eva Behrens som ordförande till  2023, Birger 
         Rockler skattmästare till 2023, Marianne Nilsson klubbmästare till 2022, Marita Glansin 
         vice klubbmästare till 2023, Birgitta Petersen vice IT- ansvarig till 2023, Bertil Hager 
         vice skattmästare till 2022, Annica Milleding vice sekreterare till 2023. 
         Tidigare valda till 2022: Ingegerd Wieslander sekreterare, Be-Ge Isberg IT- och hemside- 
         ansvarig, Anders Jonsson vice ordförande.  Marianne Ericsson, Bernt Andersson, 
         Göran Wennerberg och Ingvar Olemyr kan adjungeras av styrelsen. 
§12. Revisorer omvaldes till 2022: Ove Sjöström, Sören Sagne, Jan Ahlqvist (suppleant). 
§13. Valnämnden omvaldes till 2022: Margaretha Lindqvist, Stig- Olof Eriksson. 
§14. Eva Behrens återtog ordförandeklubban och tackade Birgitta och Margaretha. 
         Årsavgiften 2022 fastställdes till 175 kr, som innevarande år. 
§15. Till firmatecknare utsågs Eva Behrens, Birger Rockler och Bertil Hager. Dessa kan teckna 
         firman var för sig. Paragrafen justerades omedelbart. 
§16. Vid extra medlemsmöte 24/9 2021 i samband med ” Utfärd till Tjolöholms slott” 
         beslutades att §5 i  SENTs stadgar får ett tillägg: ” Vid force majeure kan styrelsen  
         besluta att skjuta upp årsmötet till en senare lämplig tidpunkt”. 
         Årsmötet konfirmerade beslutet. 
§17. Eva hade hälsningar från Be- Ge Isberg. Enbart mail gäller nu för all kommunikation. 
§18. Eva informerade om kommande aktiviteter. Modelljärnvägssällskapet den 11 november  
         har redan många anmälda. Ordföranden Ralph Milthon kommer att vara där.   
         - Julbordet den 6 december då Lennart Palm tillsammans med en vissångare under- 
         håller med musik och sång. 



        För våren 2022 planeras visning av Tingsrätten i februari. 
        Årsmöte med föredrag av Kristian Wedel i mars. 
        Besök på Volvo med Blå Tåget i april. 
        Den sedan tidigare planerade bussresan till Gränna och Visingsö i maj. De som har  
        avgiften innestående sedan tidigare förutsätts deltaga med oförändrad avgift och 
        behöver inte anmäla sig på nytt. 
§19. Inga övriga frågor fanns. 
§20. Eva tackade och förklarade mötet avslutat. 
 
         Göteborg den 24 oktober 2021. 
 
 
         …………………………………………………..                                             …………………………………………… 
         Ingegerd Wieslander, sekreterare                                              Eva  Behrens, ordförande 
 
 
 
         …………………………………………………….                                            ………………………………………….. 
         Elisabeth Westfelt, justerare                                                                  Åke Tedbrant, justerare 

          

          
          
         
       . 

 
 

 


