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fört vid årsmötet den 14 maj 1997

i C4-sällskapet

1. Mötets öppnande

 Sällskapets ordförande Per Lundgren hälsade de närvarande medlemmarna samt
de inbjudna aspiranterna Michael Edman, Eje Tilfors och Anders Thomasson
välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

2. Val av funktionärer för årsmötet

 Följande funktionärer valdes för årsmötet:

 Ordförande: Per Lundgren
 Sekreterare: Patrik Sturzenbecker

 Justeringsmän: Christopher Bengtsson
Göran Brauer

3. Frågan om mötets behöriga utlysande

 Sekreteraren redogjorde att mötets utlysande hade skett 16 dagar före mötestidpunkten.
 Det konstaterades därmed att mötet hade behörigen blivit utlyst.

4. Fastställande av dagordning

 Det av styrelsen föreslagna, och i kallelsen utsända, dagordningen godkändes.
 Följande ”Övriga frågor” anmäldes:

* Styrelsens successionsordning
* Anmälan om diskussion angående utnyttjande av Internet
* Mötesdag för det första mötet under hösten 1997
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5. Redogörelse för verksamheten 1996/97

 Sekreteraren läste upp sällskapets verksamhetsberättelse 1996/97, vilken
godkändes och lades till handlingarna.

 Den ekonomiska redovisningen för verksamhetsåret 1996/97 presenterades av
kassören och godkändes.

 I den ekonomiska redogörelsen påpekade kassören specifikt att redovisningen
för den i april 1996 genomförda temadagen hamnar inom nästa års redovisning.

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 (omval)

 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 (omval)
Ingvar Vänman (omval)
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8. Inval av nya medlemmar

 Ordförande meddelade att inträdesföredragen av Håkan Dahlström, Bill Hagberg,
Lennart Nyström och Claes Sundin godkänts av styrelsen och föreslog därför att
Dessa fyra aspiranter skulle bli antagna som nya medlemmar i sällskapet.

 Årsmötet godkände förslaget.
  Sekreteraren meddelade även att tre tidigare medlemmar, Bo Gustafsson, Stellan

Nennerfeldt och Bertil Sundell under året avsagt sig fortsatt medlemsskap.

9. Budget för 1997/98 och fastställande av årsavgift för enskilda medlemmar

 Kassören presenterade styrelsens budgetförslag för verksamhetsåret 1997/98.
Förslaget innebär en balanserad budget i vilken beräknas såväl ökade
sponsorsbidrag och ökade utgifter i och med att kostnaden för den redan
genomförda temadagen bokförs på det kommande verksamhetsåret. I budgeten
beräknas en oförändrad medlemsavgift.

 Årsmötet hade inget att invända mot den föreslagna budgeten.

 Årsmötet beslutade att årsavgiften skall vara oförändrad, 150 kronor, för
enskilda medlemmar för verksamhetsåret 1997/98.

10. Övriga frågor

 Eftersom den första övriga fråga rörde en föreslagen stadgeändring presenterade
sekreteraren vad som gäller för stadgeändringar enligt nedanstående lydelse:

Beslut om ändringar av dessa stadgar eller om upplösning av föreningen
måste fattas av två på varandra följande föreningssammankomster,
varav minst ett skall vara årsmöte. På det sist avhållna mötet skall
beslutet ha fattats med minst två tredjedels majoritet.

 Christopher Bengtsson föreslog att stadgarna skulle ändras med följande tillägg till femte
paragrafen, första stycket:

Valberedningen och årsmötet skall sträva efter att nyval inte sker till alla
styrelseposter vid samma tillfälle.

 Efter viss diskussion med synpunkter både för och emot förslaget enades mötet
på ordförandens förslag att uppdraga åt styrelsen att se igenom hela stadgetexten
och inkomma med förslag på ändringar så att dessa kan behandlas för eventuellt
fastställande vid nästa årsmöte.

 Lars G Nilsson anmälde frågan om sällskapets utnyttjande av Internet så att
frågan kunde diskuteras och behandlas efter årsmötets avslutande.

 Ordföranden meddelade att datum för höstens första möte preliminärt föreslås ske
onsdagen 1997-09-17.

 Inga övriga frågor restes.
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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 1996/97 avslutat.

 Vid protokollet:

 Patrik Sturzenbecker Per Lundgren
      sekreterare   ordförande

 Justeras:

 Christoffer Bengtsson Göran Braauer


