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fort vid arsmote i C*-saIlskapet
den 22 februari 2012

1. Motets oppnande

Sallskapets ordforande Christina Aldrin halsade de 15 narvarande valkomna och forklarade
arsmotet 6'ppnat.

2. Val av funktionarer for arsmotet

Foljande funktionarer valdes for arsmotet:

Ordforande: Christina Aldrin
Sekreterare: Per G Nilsson
Justeringsman: Anders Johnsson
(och rostraknare) Jan Flodin

3. Fragan om motets behoriga utlysande

Deltagarna farm motet behorigen utlyst.

4. Faststallande av dagordning for arsmotet

Dagordningen godkandes.

5. Redogorelse for verksamheten 2011

Sekreteraren kommenterade sallskapets utdelade verksamhetsberattelse for ar 2011.

Verksamhetsberattelsen godkandes och lades till handlingarna.

Skattmastaren presenterade den ekonomiska redovisningen for verksamhetsaret 2011. Nagot
stipendium har inte utdelats under aret.

Redovisningen faststalldes och lades till handlingarna.

6. Revisionsberattelse samt fragan om
styrelsens ansvarsfrihet

Malte Jonson laste upp revisionsberattelsen. Revisorerna noterade att inbetalning av
medlemsavgifter ytterligare nedgatt jamfort med tidigare ar och 6'verlamnade forslag pa hur
styrelsen skall komma till ratta med detta.
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Revisorerna forordade ansvarsfrihet for styrelsen for verksamhetsaret 2011 vilket arsmotet
bifdll.

7. Forslag som styrelsen vackt eller som av medlem inlamnats till
styrelsen senast den 15 december

Inget forslag har inkommit. Inte heller har styrelsen nagra forslag. Sekreteraren foredrog
styrelsens forslag och beslutet fran foregaende arsmote avseende forslag till stadgeandring
avseende sista meningen i § 13 Uttrade ur foreningen:

"Eventuellt avslutande av medlemskap tas vid ordinarie arsmote efter styrelsens
rekommendation och, om mojligt, efter medlemmens horande."

Motivet for att infb'ra texten "om mojligt" ar art det har visat sig svart att hitta vissa
medlemmar som har flyttat eller bytt e-postadress utan att meddela C'-sallskapet detta.

Arsmotet bifoll anyo derma andring varfbr den nu kan trada i kraft.

8. Val av styrelse och revisorer for verksamhetsaret 2012

Valberedningens sammankallande Anders Johnsson foredrog valberedningens forslag,

Arsmotet valde ledamoter enligt foljande:

Ordforande: Christina Aldrin (omval)
Sekreterare: Magnus Lavman (nyval)
Skattmastare. Hakan Enquist (omval)
Klubbmastare: Jyrki Kujansuu (omval)

Tackades avgaende sekreteraren Per G Nilsson for hans insatser for C4-sallskapet.

9. Val av tva revisorer och en revisorssuppleant

Enligt valberedningens forslag valdes foljande revisorer for verksamhetsaret 2012:

Ordinarie: Bill Hagberg (omval)
Ordinarie: Malte Jonson (omval)
Suppleant: Lars Ekerborn (omval)

10. Val av valberedning for verksamhetsaret 2012

Till valberedning valdes: Per G Nilsson (sammankallande) och Kent Jacobsson.

11. Inval av nya medlemmar
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Pa forslag fran styrelsen upptogs foljande aspiranter till medlemmar i C4-sallskapet:

0 Anders Josefsson, FHS
(¥j Kent Jacobsson, FM
[x] Eva Senderovitz, Saab

12. Uttrade ur foreningen
Foljande medlemmar har begart uttrade ur foreningen:

03 Sten Sorenson

12. Faststallande av arsavgift for enskilda medlemmar
Skattmastaren redogjorde for 2012 ars budget.

Pa styrelsens forslag beslutade arsmotet att arsavgiften skall vara oforandrad 150 kronor for
enskilda medlemmar for verksamhetsaret 2012.

13. Ovriga fragor
13.1 Firande av C4-sallskapets 30-arsjubileum
Sekreteraren presenterade ett forslag pa hur sallskapet skall celebrera sitt 30-arsjubileum
2013. Forslaget omfattar dels en festkvall med respektive make/maka och dels framtagning av
en jubileumsbok till vilken medlemmarna inbjuds att bidra med artiklar. Per G Nilsson atog
sig att vara redaktor for jubileumsboken.
Lampligen tillsatter styrelsen en arbetsgrupp for att arrangera festkvallen.

Forslaget vann arsmotets gillande.

14. Motets avslutande

Ordfb'randen tackade samtliga for visat intresse och gjorda insatser under det gangna
verksamhetsaret och forklarade arsmotet avslutat.

Vid protokollet:

Christina Aldrin
Ordforande

Per G Nilsson
Sekreterare

Juster,

Anders JoMsson Jan
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