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Folke Dahlberg Sällskapet 

 
 
 
Protokoll från årsmöte den 24 augusti 2003 i Karlsborg på båten Ceres. 
 
 
1. Mötets öppnande. 

Ordföranden hälsade välkommen till föreningens årsmöte, 24 medlemmar hade hörsammat 
kallelsen. 

 
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
  Till ordförande valdes Jonas Modig och till sekreterare valdes Leif Spetz. 
 
3. Val av justerare att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll. 
  Till justerare valdes Carl-Johan Axelsson, Karlsborg. 
 
4. Fråga om kallelse till årsmötet skett på föreskrivet sätt. 

Kallelse till årsmötet skickades ut särskilt till ett antal tidigt anmälda medlemmar, samtidigt 
med inbjudan till sommarens båtresor, samt i följebrevet till foldern i samband med 
föreningens medlemsrekrytering. Årsmötet godkände på det sätt som styrelsen kallat till 
årsmötet. 

 
5. Föredragning av års- och revisionsberättelse. 

Årsberättelsen hade delats ut och lästs av de närvarande medlemmarna. Årsberättelsen 
godkändes av årsmötet. 
Kassören Börje Karlsson informerade om att föreningen under 2002 inte förfogade över 
några likvida medel vilket innebär att någon revisionsberättelse inte är upprättad till 
årsmötet 2003.  
Årsmötet godkände rapporten. 

 
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
 Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 
 
7. Fastställande av handlingsprogram inklusive budget för kommande verksamhetsår, enligt  
 förslag från styrelsen. 

Börje Karlsson föredrog 2003 års handlingsprogram inklusive redan genomförda aktiviteter 
och informerade om föreningens ekonomi. 
Leif Spetz gick igenom 2004 år handlingsprogram och föreningens långsiktiga 
handlingsprogram. Årsmötet godkände styrelsens förslag till handlingsprogram för 2004 
och föreningens långsiktiga handlingsprogram. 

 
8. Fastställande av medlemsavgift för kommande år. 
 Årsmötet beslutade att årsavgiften skall vara 150 kr för år 2004. 
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9. Val av föreningens tillika styrelsen ordförande. 

Ordförande informerade årsmötesdeltagarna om att en valberedning av naturliga skäl inte 
varit utsedd och därför fanns inte heller några förslag till ledamöter till föreningens 
förtroendeposter. 

 Årsmötet valde Jonas Modig till föreningens tillika styrelsens ordförande för 2004. 
 
10. Val av styrelseledamöter. 

Till styrelseledamöter för 2004 valdes, Anders Weidar, Börje Karlsson, Johan Dahlberg och 
Leif Spetz. Ronny Lilja hade avböjt omval. Fördelning av ”poster” beslutas av styrelsen. 

 Valberedningen föreslår en ytterligare styrelseledamot till nästa årsmöte. 
 
 
11. Val av två suppleanter till styrelsen. 
 Till suppleant i styrelsen valdes Ulrika Dahlberg. 

Årsmötet beslutade att den andra suppleantplatsen är vakant och att valberedningen får i 
uppgift att föreslå kandidat till nästa årsmöte. 

 
12. Val av två revisorer jämte en suppleant. 

Till revisorer valdes Agneta Rudolfsson och Birgitta Wahlstrand. Till revisorsuppleant 
valdes Ted Samuelsson. De valda är bosatta i Karlsborg. 

 
13. Val av valberedning bestående av två ledamöter. 

Till valberedare valdes Kenth Lundström Askersund och Carl-Johan Axelsson från 
Karlsborg. 

 
14. Övriga ärenden. 

Ordföranden Jonas Modig tackade den avgående styrelseledamoten Ronny Lilja för det 
arbete som nedlagts i föreningen. 
Inga övriga ärenden fanns att behandla. Ordföranden tackade årsmötesdeltagarna och 
förklarade årsmötet för avslutat. 

 
 
 
 
Karlsborg den    september 2003 
 
 
 
Vid protokollet  Ordförande                    Justerare 
 
 
 
 
Leif Spetz   Jonas Modig            Carl-Johan Axelsson
   

  


