
Årsmöte ELEMA-klubben 2007 

Tid:              Torsdagen den 22 mars 2007
Plats:            Folkets Hus i Kallhäll, Bolindermuseet

Närvarande: 51 medlemmar 

Kvällen inleddes med en kort film om och med Rune Elmquist, som presenterades av Stig Franzén. 
Inslaget var mycket uppskattat.

§1  Mötets öppnande
Ordförande Christer Sommar hälsade välkommen och tackade särskilt Stig Franzén för sin 
minnesexposé över Rune Elmquist samt förklarade mötet öppnat.

§2  Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
Till ordförande valdes Christer Sommar och till sekreterare valdes Birgitta Korsänge.

§3  Val av två justerare, tillika rösträknare 
Valdes Gunnar Dubois och Stig Franzén.

§4  Fråga om mötets behöriga utlysande
Årsmötet förklarades stadgeenligt utlyst.

§5  Godkännande av dagordning 
Årsmötet godkände den föreslagna dagordningen.

§6  Styrelsens verksamhetsberättelse
Ordföranden läste upp klubbens verksamhetsberättelse, varefter den lades till handlingarna.

§7  Fastställande av resultat- och balansräkning
Jan Persson gick igenom resultat- och balansräkningen, varefter den fastställdes.

§8  Revisorernas berättelse
Roger Ingemarsson läste upp revisorernas berättelse, varefter den lades till handlingarna.

§9  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen  
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

§10  Årets överskott
Godkändes att årets överskott överförs i ny räkning.

§11  Val av ordinarie styrelseledamöter
Birgitta Korsänge och Roland Johansson hade avsagt sig omval 
Till ordförande omvaldes Christer Sommar för 2 år
Till ordinarie ledamöter omvaldes Karin Skarnäs på 2 år, Mia Grehagen och Mats Widén nyvaldes 
på 2 år. Helge Leiner och Jan Persson kvarstår 1 år.

§12  Val av styrelsesuppleanter
Omval av Inger Holmström och Göran Jergefalk på 1 år.

§13  Val av revisorer och revisorssuppleanter
Omval av Kurt Bäckström på 2 år, Roger Ingemarsson kvarstår på 1 år. Som revisorssuppleant 
omvaldes Monica Robertsson på 1 år.



§14  Val av valberedning
Maud Ekström hade avböjt omval. Cecilia Axelsson och Lars Nyberg omvaldes på 1 år.  
Leif Åkerberg nyvaldes på 1 år.

§15  Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år
Årsmötet beslutade om oförändrad avgift kr 150:- för 2008.

§16  Fastställande av budget
Jan Persson presenterade budgeten för 2007, som fastställdes.
Vi kan inte räkna med ett bidrag från Siemens AB i år igen. Gunnar Dubois lovade försöka att vara 
behjälplig med att utröna olika möjligheter.
Frågan ställdes om vi tagit in offerter från flera håll för höstfesten, vilket bekräftades. Exempelvis 
var offerten från dem som driver lunchmatsalen i Blå Huset dyrare.

§17  Behandling av motioner
Inga motioner hade inkommit.

§18  Övriga frågor
1. Leif Baselius berättade att visst historiskt material finns lagrat i Halmstad. Föreslogs att en 

diskussion tas upp med Siemens hur materialet ska förvaltas. Leif har tagit kontakt med 
Sundbybergs museum som visat ett visst intresse av att ta över materialet. Olika tänkbara 
institutioner som kan vara intresserade av materialet och ev kostnader för lagring 
diskuterades. Leif återkommer till styrelsen. 

2. Sune Karlsson informerade om att Tekniska Högskolan och Tekniska Muséet kartlägger den 
tidiga dataanvändningen i Sverige. Om någon har exempel på tidig (60-70-tal) användning i 
produktion eller forskning välkomnas detta. 

3. Helge Leiner informerade om planer på att ordna ett besök på Medicinhistoriska museet i 
Uppsala. Flera visade intresse för ett besök. 

4. Christer Sommar ställde frågan till mötet om vad man ansåg hur vi kostnadseffektivt kunde 
hantera utskicken. För närvarande använder sig styrelsen av normal postgång för kallelse till 
årsmöte och inbjudan till årsfesten så att alla skall få dem oavsett om de har dator eller ej. 
Övrig kommunikation via e-post och web. Mötet hade inget annat samlat förslag så styrelsen 
fortsätter som tidigare. 

5. Christer Sommar meddelade att de som önskade matrikeln i pappersformat kan höra av sig 
till styrelsen. En senaste version finns alltid på hemsidan. 

§19  Mötets avslutande
Ordföranden tackade deltagarna för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat, varpå deltagarna 
bjöds på kaffe och smörgås.

Sekreterare                                 Justerare                                                    Justerare
Birgitta Korsänge                      Gunnar Dubois                                          Stig Franzén
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