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Protokoll
fört vid årsmötet den 30 maj 2001

i C4-sällskapet

1. Mötets öppnande
 Sällskapets ordförande Per Lundgren hälsade de närvarande välkomna och

förklarade årsmötet öppnat.

2. Val av funktionärer för årsmötet
 Följande funktionärer valdes för årsmötet:
 Ordförande: Per Lundgren

 Sekreterare: Torbjörn Armandsson
 Justeringsmän: Lars Fransson

Manuel Wik

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

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

5. Redogörelse för verksamheten 2000/2001
 Sekreteraren läste upp sällskapets verksamhetsberättelse 2000/2001, vilken

godkändes och lades till handlingarna.

 Den ekonomiska redovisningen för verksamhetsåret 2000/2001 presenterades av
kassören och godkändes.

6. Revisionsberättelse samt frågan om styrelsens ansvarsfrihet
 Stig Ram föredrog revisionsberättelsen. Den godkändes av årsmötet och fördes

till handlingarna.

 På förslag från revisorerna beslutade årsmötet att bevilja styrelsen full
ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret 2000/2001.

 Ordföranden tackade årsmötet å styrelsens vägnar för det visade förtroendet.
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7. Val av styrelse, revisorer och valberedning för 2001/2002
 Enligt valberedningens förslag valdes följande ledamöter till styrelsen för

verksamhetsåret 2001/2002:
 Ordförande: Jan Flodin (nyval)

 Sekreterare: Håkan Davidsson (nyval)
 Klubbmästare/kassör: Patrik Sturzenbecker (omval)

 Enligt valberedningens förslag valdes följande revisorer för verksamhetsåret
2001/2002:

 Ordinarie: Stig Ram (omval)
 Ordinarie: Bill Hagberg (omval)

 Suppleant: Ingemar Widegren (omval)

 Till valberedning valdes:

Sune Ekfeldt (omval)
Ingvar Vänman (omval)

8. Inval av nya medlemmar
 Ordföranden meddelade att inträdesföredragen av Björn Hoffer och Per Våtz

godkänts av styrelsen och föreslog därför att dessa två aspiranter skulle bli
antagna som nya medlemmar i sällskapet.

 Årsmötet godkände förslaget.

9. Budget för 2001/2002 och fastställande av årsavgift för enskilda
medlemmar

 Kassören presenterade styrelsens budgetförslag för verksamhetsåret 2001/2002.
Förslaget innebär en balanserad budget. Budgeten baseras på en oförändrad
medlemsavgift och middagsavgift.

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

enskilda medlemmar för verksamhetsåret 2001/2002.

10. Fråga angående internet
P G Nilsson presenterade tre alternativ till hur C4 hemsida skulle kunna

återaktiveras. Förslagen var
1. skapa en personlig hemsida (10 MB)

2. hyra in sig på ett web-hotell
3. finnas på ett företags server
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Efter diskussion beslöt mötet att P G Nilsson fick mandat att gå vidare enligt
alternativ ett, dvs att föreningen skaffar sig en "personlig" hemsida hos lämplig
operatör. Kostnader för detta är i storleksordningen 800:- för det två första åren
och därefter 300:-/år. Då adressen www.c4.com är upptagen kommer adressen till
C4 hemsida vara någon variant där "c4-society" ingår, t ex www.c4-society.org.

11. Fråga angående medlemsnålar
Då lagret av sällskapets medlemsnålar nu är på upphällning beslöt mötet
attnyinköp av 100 st nya medlemsnålar skall göras. Dessa skall vara av typen
pins och fördelningen järn/silver/guld skall vara 20/40/40 st.

12. Övriga frågor
 Ordförande uppmanade medlemmarna att komma med förslag till nya aspiranter.

F n har C4 sällskapet fyra aspiranter; Lars Gahnström, Percy Hartoft, Per
Nilsson och Christer Sjöström.
Sekreteraren visade statistik över var medlemmarna bor. Majoriteten bor i
Stockholmsområdet med Linköping på andra plats.

 Höstens första arbetsmöte är inplanerat till onsdagen den 26 september.

13. 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 avslutat.

 Vid protokollet:

 Torbjörn Armandsson Per Lundgren

      sekreterare   ordförande

 Justeras:

 Lars Fransson Manuel Wik

http://www.c4.com
http://www.c4-society.org

