Protokoll fört vid årsmötet för SENT i Göteborg den 8 mars 2022.

Till mötet som hölls i Göteborgs Tandläkare-Sällskaps lokaler var 44 anmälda.
§1. Ordföranden Eva Behrens öppnade mötet och hälsade välkommen. Särskilt välkommen
hälsades nya medlemmar. Tyst minut hölls för dem som ej längre finns med oss.
§2. Att leda mötesförhandlingarna valdes sittande ordförande.
§3. Mötet ansågs stadgeenligt utlyst.
§4. För att justera dagens protokoll valdes Margareta Jonsson och Gitte Åberg.
§5. Föredragningslistan fastställdes.
§6. Protokoll från föregående årsmöte den 21 oktober 2021 godkändes och lades till
handlingarna.
§7. Valda delar av styrelsens verksamhetsberättelse för 2021 upplästes. Godkändes och
lades till handlingarna.
§8. Skattmästaren Birger Rockler redogjorde för och kommenterade den ekonomiska
situationen för 2021. Visade balans – och resultatrapport med projektor. 59 232,29 kr
fanns i kassan. Resultatet var - 63 561,80 kr. Föreningen hade 235 medlemmar.
Redogörelsen godkändes.
§9. Revisionsberättelsen upplästes av Ove Sjöström. Fastställde balans – och resultaträkning.
§10. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2021 års verksamhet.
§11. Ingen i valnämnden var närvarande. Ordföranden Eva Behrens hade fått valnämndens
förslag. Enligt valnämndens förslag valdes Anders Jonsson vice ordförande till 2024,
Kerstin Björlin nyvaldes som vice skattmästare till 2024, Marianne Nilsson klubbmästare
till 2024, Annika Milleding sekreterare till 2024, Ingegerd Wieslander vice sekreterare
till 2023, Berndt - Göran Isberg IT – och hemsidesansvarig till 2024.
Tidigare valda till 2023: Eva Behrens ordförande, Birger Rockler skattmästare, Marita
Glansin vice klubbmästare, Birgitta Petersen vice IT – ansvarig.
Marianne Ericsson, Berndt Andersson, Göran Wennerberg, Ingvar Olemyr och Bertil
Hager kan adjungeras av styrelsen.
§12. Ove Sjöström vill lämna uppdraget som revisor. Sören Sagne omvaldes som ordinarie
revisor till 2023, Jan Ahlqvist kommer att tillfrågas som ordinarie revisor till 2023.
Styrelsen fick i uppdrag att i så fall hitta en revisorsuppleant efter Jan Ahlqvist.
§13. Valnämnden omvaldes till 2023: Margaretha Lindqvist och Stig - Olof Eriksson.

§14. Årsavgiften 2023 fastställdes till 175 kr, som innevarande år.
§15. Till firmatecknare utsågs Eva Behrens, Birger Rockler och Kerstin Björlin. Dessa kan
teckna firman var för sig. Paragrafen justerades omedelbart.
§16. Information om kommande aktiviteter: Tingsrätten den 5 april kl. 10.00. Birgitta
Petersen informerade att efter 2 timmars rundvandring med guidning av Birgittas
dotter Anna Wahlman blir det lunch 12.30 på Rosencaféet i Trädgårdsföreningen.
Max deltagare 30, redan anmälda 26.
Den 17 maj den tidigare två gånger uppskjutna bussresan till Gränna och Visingsö.
Eva informerade om besök på Andrémuseet i Gränna, lunch på Gyllene Uttern och
båtfärd till Visingsö med Remmalag och guidad åktur. Hemkomst till Göteborg
ca 20.00. Max 40 deltagare, redan anmälda 22. Anmälan senast 9 dagar före
arrangemang.
Till hösten planeras besök på Volvo Lastvagnar. Anders Jonsson informerade om guidad
tur i hela anläggningen med den senaste utvecklingen och provkörningar.
Eva informerade att SENTs i Stockholms program finns på vår hemsida. Vi är välkomna
att deltaga.
§17. Övriga frågor. Rekrytering av medlemmar svårare då listor från Tandläkarförbundet
ej längre finns att tillgå. Birger undersöker med GTS ordförande om möjligheten att få
GTS hjälp. Birger informerade att 80 medlemmar ännu ej betalat årsavgift 2022.
Ny påminnelse skall skickas. Birger informerade vidare om utejympa.
Vid regn under tak, onsdagar kl 10.00 vid Björngårdsvillan i Slottsskogen.
Eva påtalade att på Hemsidan under Bildgalleri finns foton även bakåt i tiden.
§18. Eva tackade och förklarade mötet avslutat.

Göteborg den 14 mars 2022.
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Ingegerd Wieslander, sekreterare

Eva Behrens, ordförande
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Margareta Jonsson, justerare

Gitte Åberg, justerare

