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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: Lars G Nilsson 
   Göran Kihlström 

3. Frågan om mötets behöriga utlysande 

 Mötet konstaterades vara behörigen utlyst. 

4. Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes utan ändringar. 

5. Redogörelse för verksamheten 2004/2005 

 Sekreteraren läste upp sällskapets verksamhetsberättelse 2004/2005.  
Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna. 

 Den ekonomiska redovisningen för verksamhetsåret 2004/2005 presenterades av 
skattmästaren. Redovisningen fastställdes och lades till handlingarna. 

6. Revisionsberättelse 

Stig Ram föredrog revisionsberättelsen, som godkändes och lades till 
handlingarna. Revisorerna föreslår att  

 
1) styrelsen beviljas ansvarsfrihet  
2) årets resultat överförs i ny räkning i enlighet med styrelsens förslag 
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7. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 

 Årsmötet beviljade styrelsen full ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret 
2004/2005.  
Ordföranden tackade årsmötet å styrelsens vägnar för det visade förtroendet. 

8. Beslut om disposition av årets resultat 

Årsmötet beslutade att årets resultat överförs i ny räkning. 

9. Förslag som styrelsen väckt eller som medlem lämnat in 

 Skattmästaren föredrog styrelsens förslag till ändring av verksamhetsåret. 
Förslaget innebär att verksamhetsåret från och med 2006 skall sammanfalla med 
kalenderåret och att ett avkortat verksamhetsår tillämpas för perioden 2005-04-
01 --- 2005-12-31. Syftet  med ändringen är att underlätta ekonomisk 
redovisning och hantering av medlemsavgifter.  

Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag. Ändringen innebär stadgeändring 
och kan fastställas först efter nytt beslut vid kommande (arbets)möte.  

10. Val av styrelse 

 Enligt valberedningens förslag valdes följande ledamöter till styrelse för 
verksamhetsåret 2005/2006: 

 Ordförande:  Anders Johnson  (nyval) 

 Sekreterare:  Håkan Davidsson (omval) 

 Skattmästare/klubbmästare: Per-Göran Nilsson (omval) 

 

11. Val av två revisorer och en revisorssuppleant 

 Enligt valberedningens förslag valdes följande revisorer för verksamhetsåret 
2005/2006: 

 Ordinarie:  Sten Sörenson (omval) 

 Ordinarie:  Bill Hagberg (omval) 

 Suppleant:  Stig Ram (omval) 

 

12. Val av valberedning 

 Till valberedning för verksamhetsåret 2005/2006 valdes: 

  Patrik Sturzenbecker (omval) 

  Per Lundgren (omval) 
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13. Inval av nya medlemmar 

Till nya medlemmar invaldes Per-Arne Persson, Henrik Friman, Lars Svanberg 
och Håkan Enquist, vilka samtliga har hållit av styrelsen godkända 
inträdesföredrag.  

14. Utträde ur föreningen 

Följande medlemmar har valt att säga upp sitt medlemskap: 

Percy Hartoft, 2005-04-28 

Per Torphammar, 2005-05-03 

Frank Stage, har sagt upp sitt medlemskap 2003 

Håkan Samelius, 2005-05-03 

 

Följande medlemmar, som har befunnits uppfylla stadgarnas kriterier för 
upphörande av medlemskap, har inte hört av sig, eller kunnat nås av styrelsen: 

Niklas Forslund  

Ingvar Johansson  

Styrelsen föreslår att medlemskapet för Niklas Forslund och Ingvar Johansson 
upphör.  

Stig Ram föreslog att Ingvar Johansson, som varande en av sällskapets grundare, 
skulle kontaktas innan frågan om hans medlemskap avgörs. Förslaget avslogs. 

Årsmötet beslutade att medlemskapet för Niklas Forslund och Ingvar Johansson 
upphör.  

 

15. Fastställande av årsavgift för enskilda medlemmar 

Styrelsen föreslår att medlemsavgiften för verksamhetsåret 2005-04-01 – 2006-
03-31 blir oförändrad SEK 150. 

Nytt beslut får fattas på nästkommande arbetsmöte om stadgeändringen avseende 
verksamhetsåret fastställs. 

 Årsmötet beslutade att årsavgiften skall vara oförändrad 150 kronor för enskilda 
medlemmar för verksamhetsåret 2005/2006. 

 Skattmästaren föredrog budgeten för verksamhetsåret 2005/2006. 

16. Övriga frågor 

Styrelsen orienterade om att medlemsavgiften betalas in via PlusGiro efter att 
skattmästaren en gång årligen (efter årsmötet, där medlemsavgiften beslutas) 
skickar faktura till medlemmarna. Inbetalning av medlemsavgiften kommer inte 
att kunna ske på arbetsmötena. I år kommer fakturering att ske genom brev i 
pappersform, eftersom viss osäkerhet finns avseende aktuella epost-adresser. 
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17. Mötets avslutande 

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

 Ordföranden förklarade årsmötet avslutat. 

 

 

  

 

Vid protokollet: 

 

 

 Håkan Davidsson Jan Flodin  

      sekreterare       ordförande 

 
 
 
 Justeras: 

 
 
 
 Lars G Nilsson Göran Kihlström 

 


