
                

                 Protokoll fört vid årsmötet för SENT i Göteborg den 14 mars 2017. 

              Vid mötet som hölls i Göteborgs Tandläkare-Sällskaps lokaler deltog 26 medlemmar. 

§1.   Ordföranden Bernt Andersson öppnade mötet och hälsade välkommen. En tyst minut hölls 
         för dem som ej längre finns med oss. 
§2.   Att leda mötesförhandlingarna valdes Inger Ugne. 
§3.   Mötet ansågs vara stadgeenligt utlyst. 
§4.   För att justera dagens protokoll valdes Siv Düring och Annika Milleding. 
§5.   Föredragningslistan fastställdes. 
§6.   Protokoll från föregående årsmöte den 16 mars 2016 godkändes och lades till handlingarna. 
§7.   Styrelsens verksamhetsberättelse för 2016 illustrerades av Bengt Waldenström med ett elegant 
        bildspel. Godkändes och lades till handlingarna. 
§8.   Kassaförvaltaren Birger Rockler redogjorde för och kommenterade den ekonomiska situationen. 
         Visade resultat – och balansrapport på overheadprojektor. 46.524,94 kr finns i kassan. 
         Resultatet vid årets slut var 8.343,00 kr.  
         235 har betalat medlemsavgifter 2016. T.o.m. idag har 216 medlemsavgifter inkommit. 
         19 har ännu inte betalat. 23 nya medlemmar har registrerats. 
         Idag är det 20 anmälda till Botaniska och 43 till Ven ( maxantalet är 49). 
§9.   Revisionsberättelsen upplästes av Ove Sjöström. Fastställde resultat – och balansräkning. 
§10. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2016 års verksamhet. 
§11. Valnämndens förslag till styrelse för 2017 upplästes av Göran Wennerberg  
         Enligt valnämndens förslag omvaldes för 2 år: Bernt Andersson, ordförande; Birger Rockler, 
         kassaförvaltare; Ingegerd Wieslander, sekreterare; Bertil Hager, ledamot.  
         Nyval för 2 år: Marianne Nilsson, ledamot; nyval för 1 år: Anders Jonsson, ledamot. 
         Tidigare valda för 2017: Bengt Waldenström, ansvarig för hemsida och programblad; 
         Ann-Marie Lindvall, klubbmästare; Eva Behrens, vice ordförande; Ingvar Olemyr,ledamot. 
         Marianne Ericsson och Eva Cullberg adjungeras av styrelsen. 
§12.  Revisorer omvaldes för 1 år: Ove Sjöström, Sören Sagne, Jan Ahlqvist (suppleant). 
§13.  Valnämnden omvaldes för 1 år: Göran Wennerberg, Margaretha Lindqvist. 
§14.  Bernt Andersson återtog ordförandeskapet för att leda de fortsatta förhandlingarna.  
          Årsavgiften fastställdes till 150 kr. som tidigare. 
§15.  Till firmatecknare utsågs Bernt Andersson, Birger Rockler och Bengt Waldenström. 
          Dessa kan teckna firman var för sig. Paragrafen justerades omedelbart. 
§16.  Under övriga frågor påminde ordföranden om vårens återstående aktiviteter: Botaniska 
          den 24 april och Ven den 16 maj. Informerade att SENTs 25 – årsjubileum hösten 2018 
          kommer att hållas på GTS. 
          Ordföranden tackade Eva Behrens för allt nedlagt arbete att värva nya medlemmar. 
          Ann-Marie Lindvall informerade om SENTs facebook-sida som komplement till den 
          vanliga hemsidan och angav adressen : SENT Seniortandläkarna Väst. 
          Siv Düring undrade om vi hade något samarbete med SENT i Stockholm. Bengt Waldenström 
          svarade att det inte blivit något större intresse från något håll. 
§17.  Bernt tackade för fortsatt förtroende som ordförande. Riktade tack till de avgående 
          styrelseledamöterna Ulf Anderberg och Karin Öckert. Ordföranden avslutade mötet. 
 
         Göteborg den 16 mars 2017. 
 
 
         Ingegerd Wieslander, sekreterare                            Bernt Andersson, ordförande 
 
 
         Siv Düring, justerare                                                    Annika Milleding, justerare            
             

                     



                   

                   

                   


