Protokoll från årsmöte fredag 18 juli 2008 kl.10.00 ombord på M/S Ceres.

1.

Årsmötets öppnande.
Föreningens tillika sällskapets ordförande Jonas Modig hälsade deltagarna hjärtligt
välkomna till årsmötet. Sextionio medlemmar hade hörsammat inbjudan.
Ordföranden förklarade 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 Gunilla Högberg och Lars Grahn.

4.

Fråga om kallelse till årsmötet skett på föreskrivet sätt.
Inbjudan och kallelse till årsmötet hade som tidigare år skickats ut tillsammans med
medlemsbladets Vattenår. Årsmötet godkände det sätt som styrelsen kallat till årsmötet.

5.

Årsredovisning och revisionsberättelse.
Årsberättelsen och årsredovisningen för 2007 kommenterades av ordföranden och
skattmästaren. Revisionsberättelsen föredrogs av skattmästaren.
Årsmötet godkände årsberättelsen, årsredovisningen och revisionsberättelsen.

6.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2007.

7.

Fastställande av handlingsprogram för 2009 och långsiktigt handlingsprogram.
Sekreteraren informerade om handlingsprogrammet för 2009 och det långsiktiga
handlingsprogrammet..
Årsmötet godkände styrelsens förslag till handlingsprogram 2009 och långsiktigt
handlingsprogram.

8.

Fastställande av medlemsavgift för 2009.
Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag om att årsavgiften för 2009 för enskild
medlem ska vara oförändrad, 150 kr och för juridisk person 300 kr.
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9.

Val av föreningens tillika sällskapets ordförande.
Årsmötet valde Jonas Modig till föreningens tillika sällskapets ordförande för 2009.

10.

Val av fyra styrelseledamöter.
Till styrelseledamöter för 2009 valdes Börje Karlsson, Johan Dahlberg, Anders Weidar
och Leif Spetz.

11.

Val av två suppleanter till styrelsen.
Per-Arne Axelsson hade avböjt omval som styrelsesuppleant.
Till suppleanter i styrelsen för 2009 valdes Ulrika Dahlberg och Barbro Falken.

12

Val av två revisorer jämte en suppleant.
Till revisorer för 2009 valdes Agneta Rudolfson och Birgitta Wahlstrand.
Till revisorsuppleant för 2009 valdes Bo Johansson.

13.

Val av valberedning bestående av tre ledamöter.
Årsmötet beslutade att valberedningen för 2009 ska bestå av tre ledamöter.
Till valberedare valdes Kenth Lundström (sammankallande), Carl-Johan Axelsson
och Janne Andersson.

14.

Förslag till stadgeändring § 13 och § 14.
Ordförande läste upp styrelsens förslag till stadgeändring; Det nya förslaget är att
föreningen har sitt säte i Karlsborg (tidigare Askersund). En kortare diskussion följde
och därefter beslutade årsmötet enligt styrelsens förslag. Som en konsekvens av beslutet
följer att vid föreningens upplösande skall dess tillgångar förvaltas av Karlsborgs
kommun i enlighet med styrelsens stadgar. Paragraf 14 skall behandlas vid 2009 års
årsmöte för att slutligt vinna laga kraft enligt stadgarna.

15.

Årsmötets avslutning
Ordföranden Jonas Modig tackade alla närvarande medlemmar och avgående och
nytillträdda ledamöter för ett givande årsmöte, och framförde också ett speciellt tack till
medlemmarna för visat stöd i föreningen och förklarade därefter årsmötet för avslutat.
Efter årsmötet följde programpunkter med Börje Karlsson som ciceron på Viken och Jan
Hemmel och Jonas Modigs samtal om Folke Dahlbergs bildkonst i Brukskontoret i Forsvik.
Båda dessa programpunkter rönte mycket stor uppskattning bland medlemmarna.

Karlsborg den 24 augusti 2008
Vid protokollet

Ordförande

Leif Spetz

Jonas Modig

Justerare

Gunilla Högberg
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Lars Grahn

