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SOCIETY Arsmotesprotokoll 93/94

PROTOKOLL
fort vid arsmotet den 25 maj 1994

i foreningen C4-sallskapet
(Command Control Communications Computer SOCIETY)

1. Motets oppnande

Foreningens ordforande Per Lundgren halsade de narvarande medlemmarna
och aspiranterna valkomna och forklarade arsmotet oppnat.

2. Val av funktionarer for arsmotet

Foljande funktionarer for arsmotet valdes:

Ordforande Per Lundgren
Sekreterare Lars G Nilsson
Justeringsman Ingemar Strand

Christopher Bengtsson

3. Fragan om motets behoriga utlysande

Det konstaterades att motet hade blivit behorigen utlyst genom att
kallelse utsants c:a fyra veckor i forvag.

4. Faststallande av dagordning

Det av styrelsen presenterade forslaget till dagordning godkandes.
Inga arenden anmaldes till punkten "ovriga fragor".

5. Redogorelse for verksamheten 1993/94

Verksamhetsberattelsen lastes upp av sekreteraren och den ekonomiska
redovisningen presenterades av kassoren.

Bada godkandes av arsmotet.

6. Revisionsberattelse samt fragan om styrelsens ansvarsfrihet

Revisionsberattelsen lastes upp av Lennart Piper.
Den godkandes av arsmotet och fordes till handlingarna.
Pa forslag fran revisorerna beslutade arsmotet att bevilja styrelsen
full ansvarsfrihet for det gangna verksamhetsaret 1993/94.
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7. Val av styrelse, revisorer och valberedning for 1994/95

Valberedningens forslag till styrelse presenterades av Lars Ekerborn i
form av foljande limerick, med anknytning till Sune Ekfeldts ekonomiska
redovisning under punkt 5:

" En kvalificerad styrelse i C-fyra
ordnade moteslokaler med lagsta hyra.
De kunde dryckerna sjalva salja
sa forslaget ar att dem alia atervalja.
Det vill valberedningen samfallt bedyra. "

Enligt valberedningens forslag valdes till styrelsen:

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

Enligt valberedningens forslag, presenterat av N-O Karlberg, valdes till
revisorer:

ordinarie Stig Ram (omval)
ordinarie Bertil Wennerholm (nyval)
suppleant Ingemar Widegren (nyval)

Lars Ekerborn kommenterade darefter fragan om ny valberedning med orden
"Valberedningen bar ej sett sig foranlaten att komma med ett nytt
forslag."

Till valberedning valdes:

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

8. Inval av nya medlemmar

Till ny medlem i sallskapet invaldes pa forslag fran styrelsen:

Lars Christofferson

som framfort ett av styrelsen godkant intradesforedrag.

9. Budget for 1994/95 och faststallande av arsavgift for enskilda medlemmar

Sune Ekfeldt foredrog styrelsens budgetforslag for verksamhetsaret 1994/95.
En temakvall, budgeterad till c:a 15.000 kroner ingar i budgetforslaget,
som i ovrigt innebar att sallskapets nettotillgangar balanseras till
c:a 40.000 kronor vid verksamhetsarets utgang. Oforandrad arsavgift,
150 kronor, foreslogs for enskilda medlemmar.

Arsmotet beslutade godkanna budgetforslaget samt faststalla oforandrad
arsavgift, 150 kronor, for enskilda medlemmar.
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10. Ovriga fragor

Lars Fransson fragade om planerade tidpunkter for kommande
sammankomster.

Styrelsen meddelade att foljande kvallar ar inplanerade under hosten:

- Onsdagen den 21 September

- Onsdagen den 16 november

11. Motets avslutande

Ordforanden tackade alia for 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

Per Lundgren
ordforande

Justeras

Ingemar Strand
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Christopher Bengtsson


