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Protokoll från årsmötet söndagen den 2 augusti 2015 om bord på M/S Sandön
1.Mötets öppnande
Sällskapets ordförande Jonas Modig hälsade deltagarna hjärtligt välkomna och förklarade
årsmötet öppnat. Det är Sällskapets trettonde årsmöte och 70 medlemmar deltar i mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till mötets ordförande valdes Jonas Modig och till sekreterare valdes Marianne Karlsson.
3. Val av justeringsperson att jämte ordföranden justera protokollet
Till justerare att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll valdes Gun-Maj Jahnke.
4. Fråga om kallelse till årsmötet skett på föreskrivet sätt
Inbjudan och kallelse till årsmötet hade inom föreskriven tid skickats ut tillsammans med
medlemsbladet Vattenår.
Årsmötet godkände att kallelsen skett enligt föreskrivet sätt.
5. Föredragning av års- och revisionsberättelser
Ordföranden föredrog 2014-års årsberättelse (bilaga) och årsredovisning (bilaga) samt
revisionsberättelse avseende kalenderåret 2014 (bilaga).
Årsmötet godkände årsberättelsen, årsredovisningen och revisionsberättelsen.
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.
7. Fastställande av handlingsprogram inkl. budget för kommande verksamhetsår, enligt
förslag från styrelsen
Ordföranden redogjorde för verksamhetsårets handlingsprogram vilket i huvudsak inriktas
mot planering av minnesåret 2016 som är 50 år efter Folke Dahlbergs död.
-utgivning av en ny bok i skriftserien; förhoppningsvis monografin i annat fall annan bok,
-utgivning av en ny bild i bildserien,
-årsmötet som kommer att hållas i Karlsborg med utflykt på Vättern och med en måltid på
Kanalhotellet,
-uppföljning av diskussionerna med kommunledningen i Karlsborg om förhyrning av
Brovaktarstugan samt utsmyckning av rondell, modell av Pelagisk visdom,
-uppföljning av diskussionerna med kommunledningen i Askersund som också visat intresse
av modell av Pelagisk visdom.

Årsmötet godkände styrelsen förslag till handlingsprogram och budget för 2015 (bilaga).

8. Fastställande av medlemsavgift för kommande år
Styrelsen föreslår att medlemsavgiften från 2016 är den samma som för 2015 d.v.s. 200
kronor för enskild medlem och 300 kronor för familjemedlemskap (två personer boende på
samma adress).
Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag.
9. Val av föreningens tillika styrelsens ordförande
Valberedningen föreslog omval av Jonas Modig.
Årsmötet valde Jonas Modig till föreningens tillika Sällskapets ordförande enligt
valberedningens förslag.
10. Val av styrelseledamöter
Valberedningen föreslog omval av Janne Andersson, Johan Dahlberg, Marianne Karlsson,
Kristina Liljeberg, Kerstin Lorentz och Gunilla Norrmén samt nyval av Gun-Maj Jahnke, Nils
Krook och Thomas Skalm.
Årsmötet valde styrelse enligt valberedningens förslag.
11. Val av två suppleanter till styrelsen
Valberedningen föreslog omval av Ulrika Dahlberg och Klara Lindroos.
Årsmötet valde suppleanter enligt valberedningens förslag.
12. Val av två revisorer jämte en suppleant
Valberedningen föreslog omval av Björn Dieker och Per-Olof Thulin som revisorer samt
omval av Bo Johansson som revisorssuppleant.
Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.
13. Val av valberedning bestående av två ledamöter
Ordföranden föreslog omval av Kenth Lundström (sammankallande) och Gunilla Högberg
som valberedning 2016.
Årsmötet beslutade enligt ordförandens förslag.
14. Övriga ärenden
Ordföranden framförde ett stort tack till alla dem som gör det möjligt att hålla utställningen i
Brovaktarstugan öppen under sommaren. Den är öppen torsdag till söndag mellan
klockan13.00 och 16.00 under tiden 25 juni till 15 augusti.
Ordföranden framförde också ett stort tack till Anders Weidar som avgår ur styrelsen och som
ingått i styrelsen sedan den bildades. Ordföranden underströk att Anders är den främste
experten på Folke Dahlbergs liv och verk och att vi hoppas på hans återkomst till styrelsen när
han färdigställt monografin.
16. Mötets avslutande
Ordföranden tackade alla närvarande medlemmar och förklarade årsmötet avslutat.

Mötet avslutades med utlottning av Regatta som tillföll Ann-Marie Tenbrink.
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