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Protokoll 

fört vid årsmötet i C
4
-sällskapet 

den 10 mars 2010 

 

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 G Nilsson 
Justeringsmän:  Per Lundgren 
(rösträknare)  Björn Hoffer 

3. Frågan om mötets behöriga utlysande 

Deltagarna fann mötet behörigen utlyst. Inga motioner hade inkommit.  

4. Fastställande av dagordning för årsmötet 
 
Dagordningen godkändes.  

5. Redogörelse för verksamheten 2009 

Sekreteraren kommenterade sällskapets utdelade verksamhetsberättelse 2009. 

Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna. 
 
Skattmästaren presenterade den ekonomiska redovisningen för verksamhetsåret 2009 och 
underströk att föreningen nu har en sund och god ekonomi. Något stipendium har inte utdelats 
under året. 

Redovisningen fastställdes och lades till handlingarna. 
 

6. Revisionsberättelse samt frågan om 
  styrelsens ansvarsfrihet 
  
Beroende på att inte någon av revisorerna eller suppleant till dessa har kunnat nås för en 
revision av räkenskaperna fanns således inte någon revisionsberättelse.  
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På förslag av Lars Ekerborn beslutade årsmötet att en revision skall ske efter årsmötet. Finner 
revisorerna att räkenskaperna är väl förda och rekommenderar styrelsen ansvarfrihet för 
verksamhetsåret 2009 skall detta betraktas som ett beslut av årsmötet. 

7. Val av styrelse och revisorer för verksamhetsåret 2010 
 
Valberedningens sammankallande Jan-Erik Gustavsson föredrog valberedningens förslag,  
 
Årsmötet valde ledamöter enligt följande:  
 
Ordförande: Christina Aldrin (nyval) 
Sekreterare: Per G Nilsson (omval) 
Skattmästare. Mats Persson (omval) 
 
Tackades avgående ordförande Anders Johnson för hans insatser för C4-sällskapets. 

8. Val av två revisorer och en revisorssuppleant 
 
Enligt valberedningens förslag valdes följande revisorer för verksamhetsåret 2010: 
 
Ordinarie: Bill Hagberg (omval) 
Ordinarie: Malte Jönson (nyval) 
Suppleant: Lars Ekerborn (nyval) 

9. Val av valberedning för verksamhetsåret 2010 
 
Till valberedning valdes: 
 

Anders Johnson (sammankallande) och Per-Arne Persson.  

10. Inval av nya medlemmar 
 

På förslag från styrelsen upptogs följande aspiranter till medlemmar i C4-sällskapet: 
 

• Magnus Lavman, Cim-coach 
• Lars Schylberg, Saab Systems 
• Stig Ekestorm, Tele2 
• Jyrki Kujansuu, Combitech AB 
• Jenny Lindoff, FOI 

11. Budget för 2010 och fastställande av årsavgift 
för enskilda medlemmar 

 
Skattmästaren redogjorde för 2010-års budget. 
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Årsmötet beslutade därefter att årsavgiften skall vara oförändrad 150 kronor för enskilda 
medlemmar för verksamhetsåret 2010. 

12. Övriga frågor 
12.1  Seniormedlemmar 

 

Till seniormedlemmar i C4-sällskapet utsågs: 
 

• Per  Holmer 
• Per-Arne Persson 
• Lars  Svanberg 
• Fredrik  Wiebe 
• Sten  Kvamme 
• Håkan  Enquist 
• Bo  Hagerf 
• Björn  Hoffer 
• Mats  Persson 

13. Mötets avslutande 
 

Ordföranden tackade samtliga för visat intresse och gjorda insatser under det gångna 
verksamhetsåret och förklarade årsmötet avslutat.  
 
  
Vid protokollet: 

 

 

 Per G Nilsson Anders Johnson 

  Sekreterare        Ordförande 

 
Justeras: 
 

               
 
 Per Lundgren Björn Hoffer 


