
                    Protokoll fört vid årsmötet för SENT i Göteborg den 12 mars 2019. 

        Till mötet som hölls i Göteborgs Tandläkare-Sällskaps lokaler var 33 anmälda. 

 

§1.  Ordföranden Eva Behrens öppnade mötet och hälsade välkommen. 

§2.   Att  leda mötesföhandlingarna valdes sittande ordförande. Att leda förhandlingarna under §12 

 valdes Birgitta Jälevik.   

§3. Mötet ansågs vara stadgeenligt utlyst. 

§4. För att justera dagens protokoll valdes Py Owman Moll och Eva Lekholm. 

§5. Föredragningslistan fastställdes. 

§6. Beslutades att styrelsens förslag till stadgeändring skall gälla. Förslaget finns på Hemsidan och 

 innebär att IT-ansvarig ingår som funktionär i styrelsen. 

§7. Protokoll från föregående årsmöte den 6 mars 2018 godkändes och lades till handlingarna. 

§8. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2018 illustrerades av Bengt Waldenström med ett elegant 

 bildspel. Godkändes och lades till handlingarna. 

§9. Skattmästaren Birger Rockler redogjorde för och kommenterade den ekonomiska situationen. 

 Visade balans - och resultatrapport på projektor. 63 529,09 kr finns i kassan. Resultatet var  

 9 941,75 kr. Föreningen har 242 medlemmar. 86 har ännu ej betalat. Ordföranden tackade Birger  

 för allt nedlagt arbete. 

§10. Revisionsberättelsen upplästes av Ove Sjöström. Fastställde balans – och resultaträkning. 

§11. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2018 års verksamhet. 

§12. Ordförandeklubban övertogs av Birgitta Jälevik. Enligt valnämndens förslag omvaldes för 2 år: 

 Eva Behrens, ordförande; Birger Rockler, skattmästare; Bertil Hager, ledamot; Marianne Nilsson, 

 ledamot. Nyval för 2 år: Annika Milleding, ledamot. 

        Tidigare valda för 2019: Ingegerd Wieslander, sekreterare; Ann-Marie Lindvall, klubbmästare; 

 Bengt Waldenström, IT-ansvarig; Ingvar Olemyr, ledamot; Anders Jonsson, ledamot. 

 Marianne Ericsson, Bernt Andersson och Eva Cullberg kan adjungeras av styrelsen. 

 Även Bernt-Göran Isberg adjungeras av styrelsen såsom ansvarig för Hemsidan. 

§13. Revisorer omvaldes för 1 år: Ove Sjöström, Sören Sagne, Jan Ahlqvist ( suppleant ). 

§14. Valnämnden omvaldes för 1 år: Margaretha Lindqvist, Göran Wennerberg. 

§15. Årsavgiften fastställdes till 175 kr som föregående år. 

§16. Till firmatecknare utsågs Eva Behrens, Birger Rockler och Bengt Waldenström. Dessa kan teckna  

 firman var för sig. Paragrafen justerades omedelbart. 

§17. Eva informerade att information och kallelse till aktiviteter kommer via mail. Uppmanade att titta på 

 Hemsidan www.sent.nu. Där finns även Facebook med inlagda foton (Ann-Marie ansvarig). Foton 

 utlägges utan namn. Vill man inte vara med på foto får man säga till.  B-G Isberg har åtagit sig att 

 succesivt ta över Hemsidan. Bengt har hand om medlemslistan och för att medlemsregistret skall 

         vara aktuellt, meddela event. ändringar till Bengt. 

§18. Under övriga frågor informerade Eva om vårens kommande aktiviteter. 11 april halvdags guidad 

 bussutflykt i Göteborg.  8 - 9 maj Värmlandsresan med anmälan senast 1 april. 30 deltagare krävs 

 för att resan skall kunna genomföras. 

 Förslag till höstens program mottages gärna till styrelsens nästa möte 20 maj. 

§19. Eva tackade och förklarade mötet avslutat. 

 

 Göteborg den 16 mars 2019. 

  

 Ingegerd Wieslander, sekreterare                                          Eva Behrens, ordförande 

 

  

         Py Owman Moll, justerare                                                        Eva Lekholm, justerare 

http://www.sent.nu/


 

 

 

 

 

  

 

  

 

   

 


