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C4-SÄLLSKAPETS 

ÅRSMÖTE   2009-03-03 

1. Mötets öppnande 
Ordföranden förklarade mötet öppnat. 

2. Val av funktionärer för årsmötet 
Mötesordförande: Anders Johnson valdes 
Per-Arne Persson valdes till mötessekreterare. 
 
Rösträknare tillika justerare av protokollet 
Lars G Nilsson 
Håkan Davidsson 

3. Frågan om mötets behöriga utlysande 
Ordföranden redogjorde för aktuella datum för kallelse. Mötet biföll att årsmötet hade utlysts 
behörigt. 

4. Fastställande av dagordning för årsmötet 
Dagordningen godkändes.  

5. Redogörelse för verksamheten 2008 
Sekreteraren redovisade huvuddragen av verksamheten enligt verksamhetsberättelsen 
 
Berättelsen innehåller ett avsnitt In Memoriam efter Christopher Bengtsson, redogörelse av 
temadag hos Saab i Järfälla, samt beskriver arbetet med jubileumsfest och skapande av 
jubileumsskrift. 
 
Kassören nämnde att Sällskapet har drygt 40 betalande medlemmar. 
 

6. Revisionsberättelse samt frågan om 
  styrelsens ansvarsfrihet 
Sten Sörenson företrädde revisorerna och rapporterade: Föreningens räkenskaper har 
granskats, god ordning, tillstyrker läggs som underlag till årets resultat. 
 
Räkenskaperna korrekta och väl hållna, styrelsen bör ha ansvarsfrihet. 
 
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. 



 

 

7. Val av styrelse och revisorer för verksamhetsåret 2008 
Valberedningens sammankallande Per G Nilsson föredrog valberedningens förslag. Utfallet 
blev: 
Ordf Anders Johnson – omval 
Sekr Per G Nilsson 
Skattmästare Mats Persson – omval 
Omval av revisorerna Sten Sörenson och Bill Hagberg. 
Stig Ram omvaldes till suppleant 

8. Val av valberedning för verksamhetsåret 2008 
Som sammankallande valdes Jan-Erik Gustavsson, ledamot Jan Flodin. 

9. Inval av nya medlemmar 
Kent Andersson hade hållit inträdesföredrag i oktober och valdes in. 

10. Budget för 2008 och fastställande av årsavgift 
för enskilda medlemmar 

Skattmästaren redovisade ingångsvärdena. Förslag om oförändrad årsavgift 150 kr. 
Mötet biföll förslaget. 
 
Skattmästaren underströk hur angeläget det var att de som betalar medlemsavgift anger namn 
först på anvisningen. Om inte är risken stor att det inte går att spåra den som betalat. En 
medlem föreslog att en mall skall göras och tidigt sändas ut. 

11. Övriga frågor 
En motion med förslag på stadgeändring hade lämnats in av Lars G Nilsson. Innebörden är att 
begreppet "inträdesföredrag" försvinner, och att aspirant inte måste ha hållit föredrag i 
sällskapet för att vinna medlemskap. Kvarstående villkor för medlemskap är rekommendation 
från tre medlemmar, styrelsens godkännande, samt inval vid årsmöte. 
 
Årsmötet biföll förslaget, som tas upp för eventuellt fastställande vid kommande beslutsmöte i 
samband med vårens arbetsmöte. 

12. Mötets avslutande 
 

Mötet avslutades. Protokoll skall finnas på Portalen.  
(Efter mötet vidtog en av ordföranden initierad diskussion om åtgärder för att säkra 
Sällskapets framtid.) 
 

Vid protokollet: 
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 Håkan Davidsson Lars G Nilsson 


