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Arsmotesprotokoll 92/93
SOCIETY

PROTOKOLL
fOrt vid arsmOtet den 11 maj 1993

i foreningen C4-sS.llskapet
(Command Control Communications Computer SOCIETY)

1. Motets Oppnande

FOreningens ordfb'rande Lars Ekerborn haisade de narvarande medlemmarna
vaikomna och forklarade arsmotet 5ppnat.

2. Val av funktionfirer for arsmStet

F51jande funktionSrer for arsmotet valdes:

OrdfSrande Lars Ekerborn
Sekreterare Lars G Nilsson
Justeringsman Bertil Wennerholm

Christopher Bengtsson

3. Fragan om mOtets behSriga utlysande

Det konstaterades att motet hade blivit behSrigen utlyst genom att
kallelse utsants c:a tre veckor i fOrvag.

4. Faststailande av dagordning

Det av styrelsen presenterade fo'rslaget till dagordning godkandes.
Inga arenden anmaldes till punkten "6'vriga fragor".

5. RedogOrelse for verksamheten 1992/93

Verksamhetsberattelsen lastes upp av sekreteraren och den ekonomiska
redovisningen presenterades av kasso'ren.

Bada godkandes av arsmotet.

Diskuterades huruvida f5reningen bor placera likvida medel pa bankkonto
far att fa en battre fOrrantning an nu. Nackdel att detta kan bli
opraktiskt att hantera. Ingen atgard for narvarande.
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6. Revisionsberattelse samt fragan om styrelsens ansvarsfrihet

Revisionsberattelsen lastes upp av Stig Ram.
Den godkandes av arsmOtet och fOrdes till handlingarna.
Pa forslag fran revisorerna beslutade arsmOtet att bevilja styrelsen
full ansvarsfrihet for det gangna verksamhetsaret 1992/93.

7. Val av styrelse, revisorer och valberedning for 1993/94

Enligt valberedningens forslag valdes till styrelsen:

som ordforande Per Lundgren (nyval)
sekreterare Lars G Nilsson (omval)
klubbmastare/kassOr Sune Ekfeldt (omval)

Enligt valberedningens forslag valdes till revisorer:

ordinarie Lennart Piper (omval)
ordinarie Stig Ram (omval)
suppleant Bertil Wennerholm (omval)

Till valberedning valdes

Lars Ekerborn (nyval)
Nils-Olof Karlberg (nyval)

8. Inval av nya medlemmar

Till nya medlemmar i fOreningen invaldes

Jan-Erik Gustavsson
Anders Johnson
Leif Juring
Per G Nilsson

som alia framfOrt godkanda fOredrag.

9. Budget fOr 1993/94 och faststallande av arsavgift for enskilda medlemmar

Sune Ekfeldt fOredrog styrelsens budgetfOrslag fOr verksamhetsaret 1993/94.
FOrslaget innebar en underbalanserad budget med en minskning av det
egna kapitalet som f51jd. Det diskuterades huruvida detta var lampligt
och forslag restes att Overvaga dels en hOjning av arsavgiften, dels att
efterstrava hOjda sponsorsbidrag.

ArsmOtet beslutade godkanna budgetfOrslaget med fOrbehallet att
styrelsen fortsSttningsvis efterstravar en balanserad budget. Samtidigt
beslutades om ofOrandrad arsavgift, 150 kronor, for enskilda medlemmar.
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10. Ovriga fragor

Inga Ovriga fragor.

11. Motets avslutande

Ordforanden tackade alia f5r visat intresse och gjorda insatser under
det gangna verksamhetsaret. Ett sarskilt tack framfordes till vara
stodjande medlemsfOretag.

Motet avslutades.

Vid protokollet

Lars G Nilsson
sekreterare

Lars Ekerborn
ordfOrande

Bertil Wennerholm Christopher Bengtsson


