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i C4-sällskapet

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

de inbjudna aspiranterna Björn Hoffer och Torbjörn Armandsson välkomna och
förklarade årsmötet öppnat.

2. Val av funktionärer för årsmötet
 Följande funktionärer valdes för årsmötet:

 Ordförande: Per Lundgren
 Sekreterare: Patrik Sturzenbecker

 Justeringsmän: Lars Ekerborn
Malte Jönson

3. Frågan om mötets behöriga utlysande
 Årsmötet godkände att mötet hade behörigen blivit utlyst.

4. Fastställande av dagordning
 Det av styrelsen föreslagna, och i kallelsen utsända, dagordningen godkändes.

5. Redogörelse för verksamheten 1997/98
 Sekreteraren läste upp sällskapets verksamhetsberättelse 1997/98, vilken

godkändes och lades till handlingarna.

 Den ekonomiska redovisningen för verksamhetsåret 1997/98 presenterades av
kassören och godkändes.

 I den ekonomiska redogörelsen påpekade kassören specifikt att verksamhetsåret
givit ett överskott, delvis beroende på att det inte utdelats något stipendium.

6. Revisionsberättelse samt frågan om styrelsens ansvarsfrihet
 Revisionsberättelsen lästes upp av revisorssuppleanten Ingemar Widegren.
 Den godkändes av årsmötet och fördes till handlingarna.

 På förslag från revisorerna beslutade årsmötet att bevilja styrelsen full
ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret 1997/98.

 Ordföranden tackade årsmötet å styrelsens vägnar för det visade förtroendet.
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7. Val av styrelse, revisorer och valberedning för 1998/99
 Enligt valberedningens förslag valdes följande ledamöter till styrelsen för

verksamhetsåret 1998/99:
 Ordförande: Per Lundgren (omval)

 Sekreterare: Patrik Sturzenbecker (omval)
 Klubbmästare/kassör: Lars G Nilsson (omval)

 Enligt valberedningens förslag valdes följande revisorer för verksamhetsåret
1998/99:

 Ordinarie: Stig Ram (omval)

 Ordinarie: Bertil Wennerholm (omval)
 Suppleant: Ingemar Widegren (omval)

 Till valberedning valdes:
Sune Ekfeldt (omval)

Ingvar Vänman (omval)

8. Inval av nya medlemmar
 Ordförande meddelade att inträdesföredragen av Michael Edman, Bo Hagerf,

Åsa Kleveland, Eva Lindén och Eje Tilfors godkänts av styrelsen och föreslog
därför att dessa fem aspiranter skulle bli antagna som nya medlemmar i sällskapet.

 Årsmötet godkände förslaget.
 Ordföranden meddelade att Björn Hoffer, Lars Gahnström, Jan Otterström och

Torbjörn Armandsson inbjudits som aspiranter.

9. Budget för 1998/99 och fastställande av årsavgift för enskilda medlemmar
 Kassören presenterade styrelsens budgetförslag för verksamhetsåret 1998/99.

Förslaget innebär en något underbalanserad budget som utnyttjar det gångna
verksamhetsårets, 1997/98, överskott. Budgeten baseras på 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 1998/99.
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10. Fastställande av förändrade stadgar
 Sekreteraren redogjorde för status beträffande fastställande av de förändrade

stadgarna.
 Vid det urtima mötet 1998-02-18 fattades ett första beslut angående förändrade

stadgar för sällskapet, varför årsmötet hade möjlighet, i enlighet med de
hittillsvarande stadgarna, att fastställa dessa föreslagna förändrade stadgar, om
årsmötet med minst två tredjedelars majoritet så beslutar.

 Efter viss diskussion angående orden ”och” respektive ”eller” beslutade årsmötet
enhälligt att fastställa de föreslagna förändrade stadgarna. (Dessa bifogas
utskicket av årsmötetsprotokollet).

11. Övriga frågor
 En övrig fråga ställdes av Christopher Bengtsson angående var sällskapets

ordförandeklubba fanns. Ordföranden visade upp den lilla klubban. Huruvida det finns
ytterligare en större klubba klargjordes inte.

 Inga övriga frågor restes.

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 1997/98 avslutat.

 Vid protokollet:

 Patrik Sturzenbecker Per Lundgren
      sekreterare   ordförande

 Justeras:

 Lars Ekerborn Malte Jönson


