ELEMA-klubben

2013-03-14
___________________________________________________________________________

Årsmöte
Tid:
Plats:

Torsdagen den 14 mars 2013
Bällstabro Värdshus, Esplanaden 3, Sundbyberg

Närvarande: 23 medlemmar
Mats Widén inledde kvällen med en presentation av Maquets nya narkossystem, Flow I.
§1 Mötets öppnande
Ordförande Christer Sommar hälsade välkommen och tackade Mats för den intressanta
presentationen samt förklarade mötet öppnat.
§2 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
Till ordförande valdes Christer Sommar och till sekreterare valdes Birgitta Blomgren.
§3 Val av två justerare, tillika rösträknare
Valdes Cecilia Axelsson och Lars Forsmark.
§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
Ordföranden 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 ordförande
Christer Sommar omvaldes på 2 år.
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§12 Val av ordinarie ledamöter
Karin Skarnäs och Mia Grehagen omvaldes på 2 år.
Jan Persson och Mats Widén kvarstår 1 år.
§13 Val av suppleanter
Inger Holmström, Göran Jergefalk och Helge Leiner omvaldes på 1 år.
§14 Val av revisorer och revisorssuppleanter
Omval av Kurt Bäckström på 2 år, Roger Ingemarsson kvarstår på 1 år. Som revisorssuppleant valdes Stellan Abramson på 1 år.
§15 Val av valberedning
Cecilia Axelsson, Lars-Olof Nyberg och Leif Åkerberg omvaldes på 1 år.
§16 Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år
Årsmötet beslutade om oförändrad avgift kr 150:- för 2014.
§17 Fastställande av budget
Jan Persson presenterade budgeten för 2014, som fastställdes.
§18 Behandling av motioner
Inga motioner hade inkommit.
§19 Övriga frågor
- Då medlemsantalet sjunker diskuterades hur vi ska gå tillväga för att värva nya
medlemmar. Flera förslag lades fram, bl a att inbjuda presumtiva medlemmar till
höstfesten. Det beslöts dock att behålla principen att för en ny medlem efter den 1
september gäller medlemsavgiften även för kommande års avgift, dvs medlemmen
behöver inte betala för de återstående fyra månaderna.
- Ordföranden påminde om de planerade aktiviteterna, besök på Rörstrands Slott 17
april, Spårvägsmuséet 24 april och Pythagoras Industrimuseum i Norrtälje 15 maj, och
uppmanade intresserade att anmäla sig.
- Jan Persson erbjöd sig att tillsammans med Lars Olsvenne hålla en introduktion i hur
man går tillväga för att börja släktforska, vilket uppskattades.
§20 Mötets avslutande
Ordföranden tackade deltagarna för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat.
Sekreterare

Justerare

Justerare

Birgitta Blomgren

Cecilia Axelsson

Lars Forsmark
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