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Protokoll vid årsmöte Kungsgården 140523 kl 1800
§ 1.

Mötets öppnande
Ordförande hälsade närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat

§ 2.

Godkännande av dagordning
Mötet fastställde dagordningen

§ 3.

Kontroll att mötet är utlyst i laga ordning.
Mötet fastställde att mötet var stadgeenligt utlyst

§ 4.

Val av mötesordförande samt mötessekreterare.
Till mötesordförande valdes Erik Bengtsson och till mötessekreterare Olle
Christmanson

§ 5.

Val av justeringsmän (två stycken jämte ordförande).
Bengt Brugge och Östen Bellstig

§ 6.

Kontroll av att mötet är beslutsmässigt och fastställande av röstlängd.
13 st närvarande och 10 st fullmakter. Mötet fastställdes som beslutsmässigt.

§ 7.

Föredragning av protokoll från senaste ordinarie möte.
Ordförande föredrog huvuddragen från förra årsmötets protokoll vilket lades till
handlingarna

§ 8.

Verksamhetsberättelse för Offkassan.
Ordförande föredrog verksamhetsberättelsen, vilken bifogas som bilaga. Mötet
uttryckte sin belåtenhet i ett modest jubel

§ 9.

Föredragning av förvaltningsberättelse för officerskassan och stipendiefonden
för räkenskapsåret 2013
Kassören föredrog och förklarade på ett tydligt sätt med bildspel där även aktuell
status på antal medlemmar framgick, bildspelet bifogas protokollet. En kort
diskussion hölls huruvida fonder skall kunna användas.

§ 10. Föredragning av revisionsberättelse för Offkassan och stipendiefonden för
räkenskapsåret 2013
Revisorerna konstaterade att 2013 varit ett komplicerat år med fastighetsförsäljning,
vilket framgår i bilagd revisionsberättelse. Revisorerna föreslog mötet att bevilja
styrelsen ansvarsfrihet för gångna året
§ 11. Frågan om:
- Fastställande av resultat och balansräkning för räkenskapsåret 2013
Mötet fastställde detta
- Styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret

§ 12.

Beslut om eventuell ändring av årsavgift för officerskassan.
Mötet fastställde en oförändrad årsavgift på 100 kr. Kassören passade på att på ett
myndigt sätt påminna alla om vikten att betala i tid
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§ 13. Val av styrelsemedlemmar för Offkassan jämte suppleanter.
Valberedningens ordförande Tord Wicksell föredrog valberedningens förslag till
årsmötet vilket bifogas och redovisas nedan.
Kassör
Linus Ekqvist
omval
Mötet tillstyrkte
Ledamot
Åke Hjelm
nyval
Mötet avstyrkte med
motiveringen att styrelsen vill se en föryngring och föreslog att ytterliggare kandidat
skull tas fram. Mötet gav förslag på ytterliggare en kandidat, Carl- Magnus Svensson,
vilken tillfrågades per telefon och var villig. Valet avgjordes efter röstning till
Svenssons fördel med 10 röster mot Hjelms 5 röster
Ledamot
Joakim Lundgren
nyval
Mötet tillstyrkte efter
röstning där 14 röster var för Lundgren
Sammanfattningsvis valdes nedanstående:
Kassör
Linus Ekqvist
2 år
Ledamot
Carl Magnus Svensson
2 år
Ledamot
Joakim Lundgren
2 år
Ordförande tackade Olle Christmanson för de år han suttit i styrelsen och för det han
bidragit med till föreningen. Ordförande utlovade en föråldrad ensam malt från
Skottland under lillejul
§ 14. Val av två revisorer jämte personliga suppleanter.
Revisor 1 Ola Kereby
personlig ersättare Karl Enarsson
Revisor 2 Stefan Fredriksson
personlig ersättare Patrik Modin
§15.

Val av valberedning
Till valberedning valdes :
Björn Wibom sammankallande
Olle Christmanson

§ 16. Behandling av inkommande motioner
Johan Anderssons motion om att man skall kunna deltaga vid medlemsmöten med
hjälp av distansoberoende teknik bejakades av mötet
§ 17. Övriga frågor.
Redovisning av verksamhetsplan och treårig aktivitetsplan, vilken framkallade
spontana applåder och förväntansfulla blickar
Redovisning av policy för antagning av nya medlemmar
Styrelsens framtida sammansättning med en bred representation såväl
geografiskt som
Monumentens framtid, där olika ägande och driftsförslag diskuterades

§ 18. Mötets avslutande.
Ordförande tackade alla för engagemang och visat intresse och avslutade mötet

Ordf:

Justerare 1
Justerare 2

