
   
 

Protokoll från årsmöte den 20 augusti 2005 i Båtklubbens klubblokal i Sjötorp. 
 
 

Sällskapet bjöd på kaffe med tilltugg till alla mötesdeltagare vid ankomsten till 
Båtklubbens klubblokal – det blev en trevlig mingelstund innan årsmötet tog vid. 

 
1. Mötets öppnande. 

Föreningens tillika sällskapets ordförande Jonas Modig hälsade välkommen till ett 
välbesökt årsmöte – nästan 60 medlemmar hade hörsammat inbjudan. Ett speciellt 
välkomnande framfördes till dagens föredragshållare Jan Hemmel. Studieförbundet 
Vuxenskolan representerades genom Irene Sundelius från Mariestad. 
Efter denna inledning förklarade ordföranden årsmötet för öppnat. 

 
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
 Till mötets ordförande valdes Jonas Modig och till sekreterare valdes Leif Spetz. 
 
3. Val av två justerare att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll. 
 Till justerare valdes Ulrika Dahlberg och Johan Dahlberg. 
 
4. Fråga om kallelse till årsmötet skett på föreskrivet sätt. 

Inbjudan och kallelse till årsmötet har som tidigare år skickats ut tillsammans med 
medlemsbladet Vattenårs vårnummer i maj-juni. Årsmötet godkände det sätt som 
styrelsen kallat till årsmötet. 
 

5. Föredragning av års- och revisionsberättelse. 
 Årsberättelsen och årsredovisningen för 2004 delades ut och kommenterades av 

ordföranden och skattmästaren. Revisionsberättelsen föredrogs av skattmästaren. 
 Årsmötet godkände föreliggande rapporter. 
 
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
 Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2004. 
 
7. Fastställande av handlingsprogram och budget för 2006. 
 Handlingsprogram för 2006 och det reviderade långsiktiga handlingsprogrammet samt  
 budget för 2006 delades ut och kommenterades av styrelsen. 
 Bengt Lindroos frågade om brev och annan dokumentation ska överlämnas till Kungliga 

biblioteket KB i Stockholm eller om sällskapet kan /får arkivera detta. 
 Orla Lehmann ställde frågan om deponering respektive donation av verk av Folke 

Dahlberg kan ske till sällskapet utan juridiska problem. 
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 Styrelsen fick i uppdrag att undersöka Bengt Lindroos och Orla Lehmanns 
frågeställningar och återkomma med svar. 

 Årsmötet godkände styrelsens förslag till handlingsprogram och budget för 2006 samt  
 det reviderade förslaget till långsiktigt handlingsprogram. 
 
8. Fastställande av medlemsavgift för 2006. 
 Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag om att årsavgiften för 2006 för enskild 

medlem ska vara 150 kr och för juridisk person 300 kr. 
 
9. Val av föreningens tillika sällskapets ordförande. 
 Årsmötet valde Jonas Modig till föreningens tillika sällskapets ordförande för 2006. 
 
10. Val av fyra styrelseledamöter. 
 Till styrelseledamöter  för 2006 valdes Börje Karlsson, Johan Dahlberg, Anders Weidar  
 och Leif Spetz. 
 
11. Val av två suppleanter till styrelsen. 
 Till suppleanter i styrelsen valdes Ulrika Dahlberg och Per-Arne Axelsson. 
 
12 Val av två revisorer jämte en suppleant. 
 Till revisorer valdes Agneta Rudolfson och Birgitta Wahlstrand. Till revisorsuppleant 

valdes Ted Samuelsson. 
 
13. Val av valberedning bestående av två ledamöter. 
 Årsmötet beslutade att valberedningen för 2006 ska bestå av tre ledamöter. 
 Till valberedare valdes Kenth Lundström, Carl-Johan Axelsson och Jan Andersson. 
 
14. Övrigt 
 Sekreteraren informerade om den framtagna utställningsfoldern till höstens utställning i 

Vadsbo museum den 16 oktober – 13 november. Två exemplar / person delades ut. 
 Ordföranden informerade om att efter båtfärden på Göta kanal med föredrag av Jan 

Hemmel sker återsamling i klubblokalen för några korta programpunkter. Lars Göran 
Siljeholm berättar om sitt pågående arbete med sin avhandling om Folke Dahlbergs 
lyrik. Dragning förrättas på dagens lottringar samt försäljning av sällskapets 
erbjudanden i form av skrift och bildserie samt affisch, vykort mm. 

 Skattmästaren delade ut aktuellt medlemsregister med enbart namn och bostadsort. 
 Medlemsantalet är för närvarande 293. 

Ordföranden tackade Anders Weidar för det fina arbete som han gör i sällskapet och 
framförde gratulationshälsningar i efterskott till Anders som fyllt 50 år under sommaren. 
 

15. Ordföranden Jonas Modig tackade alla närvarande för ett givande årsmöte och tackade 
medlemmarna för visat stöd till föreningen och förklarade därefter årsmötet för avslutat. 
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Karlsborg den 25 augusti 2005. 
 
Vid protokollet Ordförande  Justerare                      Justerare 
 
 
 
 
Leif Spetz  Jonas Modig                   Ulrika Dahlberg                Johan Dahlberg 

 3



 

 4


