
Årsmöte ELEMA-klubben 2005

Tid:                 Torsdagen den 17 mars 2005-04-07

Plats:              Folkets Hus i Kallhäll, Bolindermuséet

Närvarande:  88 medlemmar 

§1   Mötets öppnande
Interimsstyrelsens ordförande Christer Sommar hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

§2   Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
Till ordförande valdes Göran Jergefalk och till sekreterare valdes Helge Leiner.

 §3   Val av två justerare, tillika rösträknare
Valdes Cecilia Axelsson och Pia Persson

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

§5   Godkännande av dagordning
Årsmötet godkände den föreslagna dagordningen.

§6   Styrelsens verksamhetsberättelse

§7   Fastställande av resultat- och balansräkning

§8   Revisorernas berättelse

§9   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Beslutades att §§6-9 får utgå pga att klubbverksamheten 2004 endast bestod av det möte den 11 
november då föreningen bildades och underlag för en sedvanlig verksamhetsberättelse ej förelåg. 
Detsamma gäller för resultat- och balansräkning. Av förklarliga skäl har ej heller revisorer kunnat 
utses förrän vid detta årsmöte. 
Verksamhetsberättelse och resultat- och balansräkning för 2005 kommer att omfatta tiden från 
bildandet den 11 november 2004 till och med 31 december 2005.
Interimskassören Karin Skarnäs informerade muntligt att vi hittills fått in c:a 170 medlemsavgifter 
och att kassan den 17 mars 2005 utgör kronor 24.690:-

§10  Val av ordförande
Till ordförande för en tid av 2 år valdes enhälligt Christer Sommar



§11  Val av ordinarie styrelseledamöter
Till ordinarie ledamöter valdes för en tid av 2 år Karin Skarnäs och Birgitta Korsänge samt  för en 
tid av 1 år Jan Persson och Helge Leiner

§12  Val av styrelsesuppleanter
Till suppleanter av en tid för 1 år valdes Inger Holmström, Göran Jergefalk, Mia Grehagen och 
Roland Johansson.

§13  Val av revisorer och revisorssuppleanter
Till ordinarie revisorer valdes Kurt Bäckström för 2 år och Roger Ingemarsson för 1 år. Till 
suppleanter valdes Johan Häggblom för 2 år och Monica Robertsson för 1 år.

§14  Val av valberedning
Till ledamöter valdes för 1 år Maud Ekström, sammankallande, Cecilia Axelsson och Lars Nyberg.

§15  Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år
Årsmötet beslutade om oförändrad avgift kr 150:- för 2006

§16  Fastställande av budget
Även denna punkt fick utgå då interimsstyrelsen ej ville föregripa den ordinarie styrelsens arbete.

§17  Behandling av motioner
Inga motioner hade inkommit.

§18  Övriga frågor
Lars Olsvenne rapporterade om planerna på en hemsida för klubben där bl.a. styrelsen kan 
informera om verksamheten.

§19  Mötets avslutande
Mötesordförande Göran Jergefalk tackade deltagarna för visat intresse och förklarade årsmötet 
avslutat.
Ett uppskattat och intressant inslag var att innan årsmötesförhandlingarna inleddes berättade 
Bolindermuséets skapare Kåre Andersson om J.och C.G Bolinders etablering på Kungsholmen
1844 och utvidgningen med verkstäder även i Kallhäll i början av 1900-tqlet.

Efter årsmötet bjöd klubben deltagarna på kaffe med landgång.

Sekreterare                          Justerare                                Justerare
 Helge Leiner                       Cecilia Axelsson                     Pia Persson 


