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1. Mötets öppnande 
 
 Sällskapets ordförande Per Lundgren hälsade de närvarande medlemmarna samt 

de inbjudna aspiranterna Claes Sundin och Håkan Dahlström välkomna och 
förklarade årsmötet öppnat. 

 
 
 
2. Val av funktionärer för årsmötet 
 
 Följande funktionärer valdes för årsmötet: 
 
 Ordförande:  Per Lundgren 
 Sekreterare:  Patrik Sturzenbecker 
 Justeringsmän: Malte Jönson 
    Christoffer Bengtsson 
 
 
 
3. Frågan om mötets behöriga utlysande 
 
 Sekreteraren redogjorde för stadgarnas regler angående mötets utlysande. 
 Det konstaterades att mötet hade behörigen blivit utlyst genom att kallelsen 

utsänts drygt tre veckor i förväg. 
 
 
 
4. Fastställande av dagordning 
 
 Det av styrelsen föreslagna, och i kallelsen utsända, dagordningen godkändes. 
 Till ”Övriga frågor” anmälde Christoffer Bengtsson en fråga angående styrelsens 

successionsordning samt sällskapets sekreterare ett meddelande. 
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5. Redogörelse för verksamheten 1995/96 
 
 Sekreteraren läste upp sällskapets verksamhetsberättelse 1995/96 samt den 

ekonomiska redovisningen presenterades av kassören. 
 
 En fråga ställdes angående reglerna för val av mottagare av stipendiet till MHS, 

som inte utdelats under verksamhetsåret. Göran Tode meddelade att det har varit 
MHS som valt att inte utse någon stipendiat utan ha detta innestående till nästa 
verksamhetsår, vilket passar bättre in i kursplanerna. 

 
 Både verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redogörelsen godkändes av 

årsmötet. 
 
 
 
6. Revisionsberättelse samt frågan om styrelsens ansvarsfrihet 
 
 Revisionsberättelsen lästes upp av Stig Ram. 
 
 Den godkändes av årsmötet och fördes till handlingarna. 
 
 På förslag från revisorerna beslutade årsmötet att bevilja styrelsen full 

ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret 1995/96. 
 
 Ordföranden tackade årsmötet å styrelsens vägnar för det visade förtroendet. 
 
 
7. Val av styrelse, revisorer och valberedning för 1996/97 
 
 Enligt valberedningens förslag valdes följande ledamöter till styrelsen för 

verksamhetsåret 1996/97: 
 Ordförande: Per Lundgren (omval) 
 Sekreterare: Patrik Sturzenbecker (omval) 
 Klubbmästare/kassör: Lars G Nilsson (nyval) 
 
 Enligt valberedningens förslag valdes följande revisorer för verksamhetsåret 

1996/97: 
 Ordinarie: Stig Ram (omval) 
 Ordinarie: Bertil Wennerholm (omval) 
 Suppleant: Ingemar Widegren (omval) 
 
 Till valberedning valdes: 
  Sune Ekfeldt (nyval) 
  Ingvar Vänman (nyval) 
 
 
8. Inval av nya medlemmar 
 
 Ordförande meddelade att Ulf Zanders inträdesföredrag godkänts av styrelsen 

och föreslog därför att Ulf skulle bli antagen som ny medlem i sällskapet. 
 



Årsmötesprotokoll 1995/96 3(3) 

 

 Årsmötet godkände förslaget. 
  
 
9. Budget för 1996/97 och fastställande av årsavgift för enskilda medlemmar 
 
 Sune Ekfeldt presenterade styrelsens budgetförslag för verksamhetsåret 1996/97. 

Förslaget innebär en balanserad budget med sponsorsbidrag och årsavgift från 
medlemmar motsvarande som för det gångna verksamhetsåret. 

 
 Årsmötet hade inget att invända mot den föreslagna budgeten. 
 
 Årsmötet beslutade att årsavgiften skall vara oförändrad, 150 kronor, för 

enskilda medlemmar för verksamhetsåret 1996/97. 
 
 
 
10. Övriga frågor 
 
 Christoffer Bengtsson bad att få återkomma vid nästa årsmöte angående förslag 

till successionsordning vid val till styrelsemedlemmar. 
 
 Ordföranden bad att medlemmarna skall inkomma till styrelsen senast 96-08-23 

med tankar och synpunkter angående ämnesinriktning för föredrag för nästa 
verksamhetsår framför allt för ett seminarium. 

 
 Sekreteraren bad medlemmarna kontrollera den utlagda matrikeln och inkomma 

med eventuella rättelser senast 96-08-23 så att en korrekt version kan utsändas i 
samband med höststarten. 

   
 
11. Mötets avslutande 
 
 Ordföranden tackade samtliga för visat intresse och gjorda insatser under det 

gångna verksamhetsåret samt framförde ett särskilt tack till våra stödjande 
medlemsföretag. 

 
 Ordförande förklarade årsmötet 1995/96 avslutat. 
 
 
 
 Vid protokollet: 
 
 
 Patrik Sturzenbecker    Per Lundgren 
      sekreterare       ordförande 
 
 
 
 Justeras: 
 
 
 Malte Jönson     Christoffer Bengtsson 

 


