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PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET 2015-04-19 i Marias Ateljé
14 deltagare.
§1

Ordförande Maria Blomberg hälsade välkommen och öppnade årsmötet.
Årsmötet utsåg Maria Blombärg till årsmötesordförande och Calle Ericsson som
årsmötessekreterare.

§2

Frågan om röstlängd bordlades för att fastställas vid behov.

§3

Protokollsjusterare och rösträknare:
Årsmötet utsåg Richard B Samuelsson och Per Ågren att justera årsmötesprotokollet.

§4

Årsmötets utlysning:
Årsmötet godkände mötets utlysningen som gjorts via epost.

§5

Årsmötesdagordning:
Årsmötet godkände utsänd dagordning.

§6

Verksamhetsberättelse för 2014.
Årsmötet godkände tidigare utsänd verksamhetsberättelse som ansågs som
föredragen samt beslutade att lägga den till handlingarna. Bilaga 1.

§7

Förvaltningsberättelse för 2014.
Kassör Lars Wergeni föredrog föreningens förvaltningsberättelse.
Rickard Lehman påpekade ett summeringsfel, varför överskottet för år 2014
rätteligen är 17 215 kr i stället för i berättelsen angivna 17 250 kr. Med denna
justering godkändes förvaltningsberättelsen, som lades till handlingarna.
Bilaga 2.

§8

Revisionsberättelse för 2014.
Revisorsuppleant Rickard Lehman föredrog revisonsberättelsen. Bilaga 3.

§9

Fråga om styrelsens ansvarsfrihet:
Årsmötet beslutade ge föreningens styrelse ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2014.

§ 10

Fastställande av medlemsavgift:
Årsmötet beslutade bifalla styrelsens förslag på en medlemsavgift
på 150 kr per medlem och år för samtliga medlemskategorier.

§ 11

Val av föreningsordförande för en tid av ett år:
Årsmötet beslutade välja Maria Blombärg, omval.
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Val av ledamöter och suppleanter för en tid av ett år:
Årsmötet beslutade att till ordinarie ledamöter välja: Per Malmer, Lars Wergeni,
Calle Ericsson och Sten Duvkök, omval samtliga.
Årsmötet beslutade att till suppleanter välja: Bengt Jönsson och Mats Svensson,
omval båda.

§ 12

§ 13

Val av revisor samt revisorsuppleant för en tid av ett år.
Årsmötet beslutade välja Lennart Johansson och Rickard Lehman, suppleant,
omval båda.

§ 14

Val av valberedning.
Årsmötet beslutade välja: Hans-Inge Olofsson (sammankallande),
Kerstin Hallenborg och Rickard Lehman. Samtliga omval.

§ 15

Förslag och motioner. Det förelåg inga motioner.
A Styrelsens förslag till justering av föreningsstadgarna. Bifogas
B Styrelsens förslag till namnändring på föreningen till:
”Ålakustens kulturarvsförening”
Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag.
C Presentation av föreningens Verksamhetsplan 2015-2016, vilken lades till
handlingarna.

§ 16

Övriga frågor:
Maria och Hånsa rapporterade från Niklas Sjögrens disputation om ålens
migration och biomassa.

•

§ 17

Ordförande Maria Blombärg tackade årsmötesdelatagarna för förtroendet till
omval, samt för visat intresse under årsmötet och avslutade därmed årsmötet
samt bjöd till ”eftermiddagslunch på rökt ål med äggröra och grovbröd med
pepparrotsost och färsk ingefära.

Vid protokollet
…..........................................................
Calle Ericsson, sekreterare

…....................................................
Maria Blombärg

Justeras
…..........................................................
Richard B Samuelsson

…....................................................
Per Ågren
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