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1. Mötets öppnande 

 Sällskapets ordförande Anders Johnson hälsade de närvarande välkomna och 
förklarade årsmötet öppnat. 

2. Val av funktionärer för årsmötet 

 Följande funktionärer valdes för årsmötet: 

 Ordförande:  Anders Johnson 

 Sekreterare:  Per-Arne Persson 

 Justeringsmän: Håkan Davidsson 
   Jan-Erik Gustavsson 

3. Redogörelse för verksamheten 2006 

 Sekreteraren kommenterade sällskapets utdelade verksamhetsberättelse 2006.  
Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna. 

 Den ekonomiska redovisningen för verksamhetsåret 2006 presenterades av 
skattmästaren. Redovisningen fastställdes och lades till handlingarna. 

4. Revisionsberättelse 

Bill Hagberg föredrog revisionsberättelsen, som godkändes och lades till 
handlingarna. Räkenskaperna var korrekta och väl förda. Revisorerna föreslår att  

1) styrelsen beviljas ansvarsfrihet  
2) årets resultat överförs i ny räkning i enlighet med styrelsens förslag 

5. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 

 Årsmötet beviljade styrelsen full ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret 
2006.  
Ordföranden tackade årsmötet å styrelsens vägnar för det visade förtroendet. 

6. Beslut om disposition av årets resultat 

Skattmästaren redovisade behållningen.  

Årsmötet beslutade att årets resultat överförs i ny räkning. 
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7. Förslag som styrelsen väckt eller som medlem lämnat in 

Inga förslag.  

8. Val av styrelse 

 Enligt valberedningens förslag valdes följande ledamöter till styrelse för 
verksamhetsåret 2007: 

 Ordförande:  Anders Johnson  (omval) 

 Sekreterare:  Per-Arne Persson (omval) 

 Skattmästare/klubbmästare: Patrik Sturzenbecker (nyval) 

Ordförande och skattmästare är firmatecknare var för sig eller i förening. 

9. Val av två revisorer och en revisorssuppleant 

 Enligt valberedningens förslag valdes följande revisorer för verksamhetsåret 
2007: 

 Ordinarie:  Sten Sörenson (omval) 

 Ordinarie:  Bill Hagberg (omval) 

 Suppleant:  Stig Ram (omval) 

10. Val av valberedning 

 Till valberedning för verksamhetsåret 2007 valdes: 

  Jan Flodin (omval) 

  Per G Nilsson (nyval) 

11. Inval av nya medlemmar 

Till nya medlemmar invaldes Christer Danielsson, Pär-Åke Anderkrans, Stefan 
Ekdahl, Tryggve Schreiber, Mats Persson, och Lennart Zettergren vilka hade 
hållit av styrelsen godkända inträdesföredrag.  

12. Utträde ur sällskapet 

Berne Gustavsson och Lennart Piper hade begärt utträde ur sällskapet vilket 
beviljades. 

13. Fastställande av årsavgift för enskilda medlemmar 

Styrelsen föreslår att medlemsavgiften för verksamhetsåret 2007-01-01 – 2007-
12-31 blir oförändrad SEK 150. 

 Årsmötet beslutade att årsavgiften skall vara oförändrad 150 kronor för enskilda 
medlemmar för verksamhetsåret 2007. 

 Skattmästaren föredrog budgeten för verksamhetsåret 2007. 



Årsmötesprotokoll 2007 Sida 3(3) 
 
 

Årsmötesprotokoll 2007 

14. Övriga frågor 

Styrelsen informerade om den årliga temadagen 14 mars på FMV och delade ut 
ett informationsblad. Föredragshållare anmodades sända in förslag till 
sekreterare. 

15. Mötets avslutande 

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

 Ordföranden förklarade årsmötet avslutat. 
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 Per-Arne Persson Anders Johnson 

      sekreterare       ordförande 
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 Håkan Davidsson Jan-Erik Gustavsson 

 


