
P R O T O K O L L
Fört vid Elema-Klubbens årsmöte i Kallhälls Folkets Hus

Torsdagen den 25 mars 2010
Närvarande 22 medlemmar

Kvällen inleddes med att Mattias Kyhlstedt, som grundat konsultföretaget Synergus, 
berättade om ”Vad som hände se’n” efter Siemens-Elemas avveckling, varefter deltagarna 
bjöds på kaffe och smörgås.

§1 Mötets öppnande
Vice ordförande Helge Leiner hälsade välkommen och tackade Mattias för det intressanta 
föredraget samt förklarade mötet öppnat.

§2 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
Till ordförande valdes Helge Leiner och till sekreterare valdes Birgitta Blomgren.

§3 Val av två justerare, tillika rösträknare
Valdes Per-Inge Strömberg och Lars Olsvenne.

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

§5 Godkännande av dagordningen
Årsmötet godkände den föreslagna dagordningen.

§6 Styrelsens verksamhetsberättelse
Ordföranden läste upp valda delar av klubbens verksamhetsberättelse, vilken 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 revisionsberättelsen, varefter den lades till handlingarna.

§9 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§10 Val av ordinarie ledamöter
Till ordinarie ledamot omvaldes Jan Persson på två år, Mats Widén nyvaldes på två år och 
Helge Leiner avsade sig omval.

§11 Val av suppleanter
Omval av Inger Holmström och Göran Jergefalk på ett år, Helge Leiner nyvald på ett år.

§12 Val av revisor och revisorssuppleant
Omval av Roger Ingemarsson som revisor på två år samt omval av Monica Robertsson som 
revisorssuppleant på ett år.

§13 Val av valberedning
Cecilia Axelsson, Lars Nyberg och Leif Åkerberg omvaldes på ett år med Lars Nyberg som 
sammankallande.



§14 Fastställande av medlemsavgiften för 2011
Årsmötet beslutade om oförändrad medlemsavgift, kr 150:-, för 2011

§15 Fastställande av budget
Jan Persson presenterade budgeten för 2011, som fastställdes.

§16 Behandling av motioner
Inga motioner hade inkommit.

§17 Övriga frågor
• Jan Persson kommer att göra ett nytt försök att anordna en golftävling, inbjudan läggs ut 

på hemsidan
• Inger Holmström påminde om den planerade bussrundturen i Stockholm den 6 maj, sista 

anmälningsdag 6 april.
• Studiebesök på Maquet 15 april – Mats Widén tar emot anmälningar
• Diskuterades hur vi skulle öka antalet medlemmar. 

§18 Mötets avslutande
Ordföranden tackade deltagarna för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat.

Sekreterare Justerare Justerare

Birgitta Blomgren Per-Inge Strömberg Lars Olsvenne


