Protokoll från årsmöte med Varvshistoriska Föreningen den 4 april 2022
Plats

Annebergsgårdens restaurang

Närvarande 50 medlemmar

§1

Mötets öppnande
Ordförande Helge Ström-Olsen hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat.

§2

Fråga om mötets behöriga utlysande
Årsmötet beslöt att kallelsen utsänts i enlighet med Föreningens stadgar.

§3

Fastställande av dagordning
Den föreslagna dagordningen fastställdes av årsmötet

§4

Val av ordförande för mötet
Till ordförande för årsmötet valdes Helge Ström-Olsen.

§5

Anmälan om sekreterare för mötet
Till sekreterare för årsmötet valdes Gunnel Göransson.

§6

Val av två justeringsmän för mötet tillika rösträknare
Till att justera dagens årsmötesprotokoll valdes Arne Winberg och Kajsa Johnsson.

§7

Förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelse för verksamhetsåren 2021 föredrogs och godkändes av årsmötet

§8

Revisorernas berättelse
Bert Hansson läste upp revisionsberättelsen (bifogas) som godkändes av årsmötet

§9

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Med ledning av den föredragna förvaltningsberättelsen och revisionsberättelsen
beviljades styrelsen full ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret

§10

Medlemsavgifter för år 2023
Styrelsen föreslog oförändrade medlemsavgifter men
Årsmötet beslutade i enlighet med förslaget

§11

Val styrelseledamöter
Inget val och inga beslut togs avseende val utan kvarvarande styrelse kvarstår till nästa år,

§12

Val av revisor och revisorssuppleanter
Valberedningens revisorer Kent Hansson och Bert Hansson samt revisorssuppleanter
Ingemar Steimer och omval av Björn Malmgren kvarstår till nästa år.
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§13

Val av valberedning
Föreslogs omval Ulf Flinth och Årsmötet beslutade i enlighet med förslaget.

§14

Övriga frågor
Antal medlemmar år 2021 uppgår till 183 medlemmar varav ett antal medlemmar ännu inte
betalat in medlemsavgift för 2022.
Ulf Flinth har varit i kontakt med 20 personer som kunde tänkas ingå i styrelsen utan
positivt resultat.
Med anledning av detta tog Helge tog upp frågan om att eventuellt upplösa föreningen och
beslut om detta skall tas på Höstmötet. Enligt stadgarna skall beslut fattas med minst 2/3
majoritet vid två på varandra följande medlemsmöten, varav ett årsmöte, som hålles med ett
tidsmellanrum av minst en och högst sex månader.

§15

Årsmötets avslutning
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet
Vid protokollet

Gunnel Göransson
Sekreterare
Justeras

Arne Winberg
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Kajsa Johnsson

