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Protokoll från årsmöte 2009-03-12 på Flyg- och Lottamuseet
§ 1 Mötets öppnande
Arne Nilsson hälsade de närvarande välkomna och öppnade årsmötet.
§ 2 Val av mötesordförande och mötessekreterare
Till mötesordförande valdes Gunnar Ståhl och till sekreterare Ove Hemmendorff.
§ 3 Justering av röstlängd
Tjugo personer deltog i årsmötet. Beslöts att dagens närvarolista fungerar som röstlängd.
§ 4 Föredragningslistans godkännande
Föredragningslistan godkändes.
§ 5 Val av två justeringsmän att jämte mötesordföranden justera protokollet.
Till justerare valdes Bo Sundgren och Bror Halvarsson.
§ 6 Fråga om kallelse behörigen skett
Sekreteraren informerade om att kallelse skickats 10 februari i behörig tid. Godkändes.
§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse
Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse godkändes.
§ 8 Revisorernas berättelse
Sven Schylberg föredrog och överlämnade berättelsen från revisorerna, som inte hade några
anmärkningar att göra. De föreslog att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna året.
§ 9 Fastställande av balansräkning
Kassören presenterade balansräkningen som godkändes.
§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för avgående styrelse
Styrelsen beviljades ansvarfrihet.
§ 11 Förslag till budget
Styrelsens förslag till budget godkändes för det kommande verksamhetsåret:
Medlemsavgifter 300:-, administration 2500:-, styrelsen 600:-, möten 1500:-, arrangemang 10 000:, resor 2000:-, skulder 2063:-, reserv 27 260:-.
§ 12 Val av styrelse:
Ordförande (väljs varje år ): Arne Nilsson ( omval)
Sekreterare (väljs jämnt år): ( sittande är Ove Hemmendorff )
Kassör (väljs udda år): Mikael Andersson ( omval)
Ledamot I (väljs jämnt år): Sven Jernberg (fyllnadsval till 2010. Ersätter Thyra Bergqvist som
avsagt sig)
Ledamot II (väljs udda år): Folke Ericsson (omval)
§ 13 Val av två revisorer jämte suppleanter
Till revisorer valdes Sven Schylberg ( omval), Bror Halvarsson ( nyval) och som suppleanter
Folke Boogh ( nyval) och Ingmar Fredriksson( omval).
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§ 14 Val av valberedning inför nästa årsmöte
Till valberedning valdes Eric Jonsson ( sammankallande, omval ) och Torbjörn Högvall (omval)
§ 15 Propositioner från styrelsen – verksamhetsplan för kommande år.
Styrelsens förslag till verksamhetsplan föredrogs:
- Genomföra årsmöte med program 12 mars i Optand – Brunflo.
- Höstmöte med resa i september till Härjedalen ( Linsellborrens Flottningsmuseum, Sveg
samt Ängersjö Skogsmuseum). Preliminärt torsdag 24 september – datum kan komma att
ändras.
- Utskick av information till pensionärsföreningar (liksom 2008).
- Återstående upplaga av föreningens folder till turistbyråer och liknande distribueras i juni
genom samarbete med Jamtli.
Se över förutsättningarna för att ge ut en reviderad folder 2010.
Verksamhetsplanen godtogs, med tilläggen att styrelsen ska överväga om ett besök vid
Fjällmuseet respektive Brunflo Lantbruksmuseum kan ingå i härjedalsresan samt att överväga
lämplig plats för nästa årsmöte ( torsdag 11 mars 2010).
§ 16 Fastställande av medlemsavgift .
Godkändes styrelsens förslag om oförändrad medlemsavgift (150:-/år ).
§ 17 Motioner
Inga motioner förelåg.
§ 18 Övriga frågor
Inga övriga frågor hade anmälts. En mötesdeltagare uppmärksammade de närvarande på att
Arbetsams årsmöte äger rum i Dalarna 24-26 april och har film som tema.
19 Mötets avslutande
Ordföranden avslutade mötet
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Bror Halvarsson
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