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1. Mötets öppnande
Sällskapets ordförande Christina Aldrin hälsade alla de 18 närvarande välkomna och
förklarade årsmötet öppnat.

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

a. Ordförande Christina Aldrin
b. sekreterare för årsmötet Magnus Lavman
c. Val av justeringsmän Jan Flodin och Per Lundgren

3. Frågan om mötets behöriga utlysande
Mötet befanns vara utlyst i enlighet med sällskapets stadgar.

4. Fastställande av dagordning för årsmötet
Den föreslagna dagordningen godkändes.

5. Redogörelse för verksamheten 2012
Sekreteraren kommenterade sällskapets utdelade verksamhetsberättelse för 2012.
Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.

Skattmästarens ersättare presenterade den ekonomiska redovisningen för
verksamhetsåret 2012.
Något stipendium har inte utdelats under året. Detta diskuterades och styrelsen gavs
uppgiften att kontakta Anders Josefsson vid FHS för att diskutera detta inför
kommande år.

Den ekonomiska redovisningen fastställdes och lades till handlingarna.
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6. Revisionsberättelse samt frågan om styrelsens ansvarsfrihet
Malte Jönsson inledde med en ekonomisk limerick,
därefter lästes revisionsberättelsen upp.
Antalet betalande respektive icke betalande
medlemmar (37/43) kommenterades av revisorerna.
Styrelsen föreslogs ta ett nytt tag i denna fråga.
Revisorerna förordade ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2012 och att
sällskapets tillgångar överförs i ny räkning, vilket årsmötet biföll.

7. Förslag som styrelsen väckt eller som medlem inlämnat till styrelsen
Inget förslag har inkommit, inte heller har styrelsen vid detta tillfälle några förslag.

8. Inval av nya medlemmar
På förslag från styrelsen upptogs följande aspiranter till medlemmar i C4-sällskapet;

Christer Persson, FM Christina Ekenstierna, FM
Claudia Baisini, FHS Björn Marcusson, FM
Arne Norlander, FM Håkan Erikssson, FM
Maja Hjelm, FMV

9. Val av styrelse för verksamhetsåret 2013
Valberedningens sammankallande P-G Nilsson föredrog valberedningens förslag.
Årsmötet valde ledamöter enligt följande;

a. Ordförande omval
b. Sekreterare omval
c. Skattmästare omval
d. Klubbmästare Håkan Eriksson

Avgående klubbmästare Jyrki Kujansuu tackades för hans insatser för C4-sällskapet.

10. Val av två revisorer och en revisorssuppleant
Enligt valberedningens förslag valdes följande revisorer för verksamhetsåret 2013.

a. Ordinarie:  Malte Jönsson, omval.
b. Ordinarie: Lars Ekeborn, nyval
c. Suppleant: Håkan Davidsson, nyval

Vid min revision av C4
så kunde kassören bedyra
att mitt jobb var ju lätt
för allt var ju rätt
och inga affärer obskyra.
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11. Val av valberedning för verksamhetsåret 2013
P-G Nilsson och Kent Jacobsson tackade för förtroendet det gånga året och ställde
sina platser till förfogande.
Efter en kort diskussion valdes en ny valberedning.
Till valberedning valdes;

a. Kent Jacobsson  (sammankallande)
b. Jyrki Kujansuu

12. Utträde ur föreningen
Följande medlemmar har begärt utträde ur sällskapet;

a. Eva Lindén
b. Peter Holmström

13. Budget 2013 samt fastställande av årsavgift för enskilda medlemmar
Skattmästarens ersättare redogjorde muntligt för 2013 års budget och den jämfördes
i storlekar med årets.

På styrelsens förslag beslutade årsmötet att årsavgiften skall vara oförändrad, 150
kronor, för verksamhetsåret 2013.

14. Övriga frågor
a. Handkassans storlek.

Den redovisade handkassans storlek diskuterades, trots att kassören ej var
närvarande uppdrogs han att se över frågan.

b. Ej betalande medlemmar.
Förnyad diskussion om detta kända ämne. Sällskapet bör prioritera aktiva och
betalande medlemmar, styrelsen uppdrogs att utarbeta en inriktning för
detta.

c. Sällskapets 30-årsskrift.
P-G Nilsson rapporterade ett begränsat inflöde av artiklar och ifrågasatte om
skriften skall tas fram. Efter en diskussion föreslogs en mindre grupp att
stödja P-G i arbetet. Denna grupp bör inte arbeta isolerat utan hela sällskapet
önskas delta efter förmåga.
”Dåtid” - P-G med flera
”Nutid” -  Christina, Mats O samt Arne
”Framtid” – Jan-Erik och Magnus
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d. WEB-platsen.
P-G Nilsson redogjorde för de förändringar som skett under året samt de
vedermödor som dessa orsakat. Den nya platsen är dock nu uppe och
fungerar och medlemmarna uppmanades att logga in och ansluta sig.

e. Riksarkivet.
P-G Nilsson har fått en förfrågan från Riksarkivet avseende förvaring av
sällskapets handlingar.
Mötet beslutade att sällskapets arkiv skall överföras till Riksarkivet.

f. Temadag 2013.
Diskussion om en temadag som är ”utåtriktad men sett perspektivet från ur
dagens C4-sällskap”. Kopplingen till vårt 30-års jubileum bör tydliggöras under
Temadagen, därmed också en koppling till jubileumsskriften.

g. 30-års jubileum.
Frågan om en fest under hösten diskuterades. En grupp med Kent, Håkan och
Magnus åtog sig att utarbeta ett förslag för senare redovisning.

h. Arbetsmöten under 2013
17/4, 19/9, 27/11

15. Mötets avslutande
Ordföranden tackade samtliga för visat intresse, diskussionsvilja under dagens möte
och gjorda insatser under det gånga verksamhetsåret och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Magnus Lavman Christina Aldrin
Sekreterare Ordförande

Justeras:

Jan Flodin Per Lundgren


