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1. Mötets öppnande 

 Sällskapets ordförande Jan Flodin hälsade de närvarande välkomna och 
förklarade årsmötet öppnat. 

 

2. Val av funktionärer för årsmötet 

 Följande funktionärer valdes för årsmötet: 

 Ordförande:  Jan Flodin  

 Sekreterare:  Håkan Davidsson 

 Justeringsmän: Christopher Bengtsson 
   Björn Kwarnmark 

 

3. Frågan om mötets behöriga utlysande 

 Årsmötet godkände att mötet hade behörigen blivit utlyst. 

 

4. Fastställande av dagordning 

 Den av styrelsen föreslagna, och i kallelsen utsända, dagordningen godkändes. 

 

5. Redogörelse för verksamheten 2003/2004 

 Sekreteraren läste upp sällskapets verksamhetsberättelse 2003/2004, vilken 
godkändes och lades till handlingarna. 

 Den ekonomiska redovisningen för verksamhetsåret 2003/2004 presenterades av 
kassören. Styrelsen föreslog att årets resultat överfördes i ny räkning. Årsmötet 
godkände den ekonomiska redovisningen för verksamhetsåret. 

 

6. Revisionsberättelse samt frågan om styrelsens ansvarsfrihet 

 Sten Sörenson föredrog revisionsberättelsen. Den godkändes av årsmötet och 
fördes till handlingarna. 

 Årets resultat föreslogs disponeras enligt styrelsens förslag. 

 På förslag från revisorerna beslutade årsmötet att bevilja styrelsen full 
ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret 2003/2004. Årsmötet beslutade att 
tillstyrka styrelsens förslag till disposition av årets resultat. 
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 Ordföranden tackade årsmötet å styrelsens vägnar för det visade förtroendet. 

 

7. Val av styrelse, revisorer och valberedning för 2004/2005 

 Enligt valberedningens förslag valdes följande ledamöter till styrelsen för 
verksamhetsåret 2004/2005: 

 Ordförande: Jan Flodin (omval) 

 Sekreterare: Håkan Davidsson (omval) 

 Klubbmästare/kassör: Per-Göran Nilsson (omval) 

 Enligt valberedningens förslag valdes följande revisorer för verksamhetsåret 
2004/2005: 

 Ordinarie: Sten Sörenson (omval) 

 Ordinarie: Bill Hagberg (omval) 

 Suppleant: Stig Ram (omval) 

 Till valberedning valdes: 

  Patrik Sturzenbecker (omval) 

  Per Lundgren (omval) 

 

8. Inval av nya medlemmar 

 Ordföranden meddelade att inträdesföredragen av Hans Nilsson, Jonas 
Andersson, Peter Holmström, Joakim Karlsson och Mikael Lindberg godkänts 
av styrelsen och föreslog därför att dessa fem aspiranter skulle bli antagna som 
nya medlemmar i sällskapet. 

 Årsmötet godkände förslaget. 

 

9. Budget för 2004/2005 och fastställande av årsavgift för enskilda 
medlemmar 

Årsmötet hade inget att invända mot den av styrelsen föreslagna budgeten. 

 Årsmötet beslutade att årsavgiften skall vara oförändrad 150 kronor för enskilda 
medlemmar för verksamhetsåret 2004/2005. 
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10. Motioner till årsmötet 

En motion har inkommit till styrelsen inför årsmötet. I motionen föreslås att 
medlemskapet för inaktiva medlemmar skall upphöra eller ställas under 
styrelsens omprövning för dem som inte besvararat inbjudningar eller aktivt 
deltagit i sällskapets aktiviteter under en tolvmånadersperiod. 

Styrelsen föreslog att motionen skulle avslås. 

Styrelsen förelade årsmötet en motion med följande lydelse: 

Om en medlem inte betalat medlemsavgiften under verksamhetsåret eller 
efter påminnelse under efterföljande verksamhetsår upphör medlemskapet. 

Om en medlem inte besvarat inbjudningar eller inte aktivt deltagit i 
sällskapets aktiviteter under en tolvmånadersperiod skall medlemskapet 
ställas under styrelsens omprövning. Beslut om uteslutning på grund av 
overksamhet tas vid ordinarie årsmöte efter styrelsens rekommendation 
och efter medlemmens hörande. 

 

Årsmötets förslag: 

Om en medlem inte betalat medlemsavgiften under verksamhetsåret eller 
efter påminnelse under efterföljande verksamhetsår upphör medlemskapet. 

Om en medlem inte besvarat inbjudningar eller inte aktivt deltagit i 
sällskapets aktiviteter under en tolvmånadersperiod skall medlemskapet 
ställas under styrelsens omprövning. Beslut om uteslutning på grund av 
overksamhet tas vid ordinarie årsmöte efter styrelsens rekommendation 
och efter medlemmens hörande. 

Om en medlem under två på varandra följande verksamhetsår inte betalat 
medlemsavgiften upphör medlemskapet. 

Årsmötet beslutade att ge styrelsen i uppdrag att tillsammans med en arbetsgrupp 
utarbeta förslag till stadgeändring. Beslut skall fattas vid ett arbetsmöte samt vid 
nästa årsmöte. 

Styrelsen skall i samband med detta också klarlägga vad som avses med 
formuleringen ”… två konsekutiva beslutsmöten …” för att fastlägga om ett 
beslutsmöte måste ligga i direkt anslutning till årsmötet. 

 

11. Övriga frågor 

Inga. 
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13. Mötets avslutande 

 Ordföranden tackade samtliga för visat intresse och gjorda insatser under det 
gångna verksamhetsåret. 

 Ordförande förklarade årsmötet avslutat. 

 

 

 Vid protokollet: 

 

 

 Håkan Davidsson Jan Flodin  

      sekreterare       ordförande 

 
 
 
 Justeras: 

 
 
 
 Christopher Bengtsson Björn Kwarnmark 

 


