Protokoll fört vid årsmöte den 13 april 2003 i Hesselbysalen på Dalhem.
Närvarande: Enligt bifogad lista (bilaga 1)
§1

Mötets
öppnande:

Staffan Beijer öppnade årsmötet och hälsade de närvarande
välkomna.
Särskilt välkommen var Martin Ragnar som efter mötesförhandlingarna skulle berätta om sin nya bok.
Möteshandlingarna var utdelade.
Årsmötet ansågs behörigen utlyst då det annonserades i Spårstumpen
nr. 81 samt i Gotlandspressen.
Dagordningen godkändes.

§2

Val av mötesfunktionärer:

Staffan Beijer valdes till mötesordförande. Till sekreterare utsågs
Daniel Åhlén.
Att justera årsmötesprotokollet uppdrogs av Erland Hemmander och
Bengt Nilsson.

§3

Fullmakter:

Inga fullmakter hade inkommit till årsmötet.

§4

Verksamhetsberättelse,
resultat och
balansräkning:

Verksamhetsberättelsen föredrogs av Uno de Fine Licht. (bilaga 2.)
Den godkändes utan kommentarer.
Resultat- och balansräkningen (bilaga 3.) hade utdelats till de
närvarande. Uno kommenterade och förklarade resultat- och
balansräkningen i stort.
Därefter godkändes den och lades till handlingarna.
Uno redogjorde för skillnaden i budgetutfall, där inkomsterna blivit
mindre än beräknat och utgifterna större.
Martin Ragnar ställde frågor om ekonomin som Uno besvarade.
Staffan Beijer redogjorde att större sponsor- och bidrags-raggningar
behövs. Han berättade vidare att föreningen minskar antalet anställda
från tre till en. Detta för att kunna få ordning på ekonomin.
Staffan berättade även om ett ökat låneåtagande för föreningen hos
Handelsbanken (inteckningslån, nuvarande skuld 130 000:-)

§5

Revisionsberättelse

Kurt Klintberg redogjorde för revisionsberättelsen. (bilaga 4.)
Revisorerna tillstyrkte ansvarsfrihet.

§6

Fastställande
av balansräkningen. Fråga
om ansvarsfrihet:

Årsmötet fastställde den framlagda balansräkningen som den 31 dec.
2002 slutade på 584:863 kr.
Därefter beviljade årsmötet ansvarsfrihet för föregående års styrelse.
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§7

Val av styrelse- Valberedningens förslag föredrogs av Allan Westergren.
ledamöter:
Staffan Beijer omvaldes till ordförande på 1 år
Uno de Fine Licht omvaldes till ledamot på 1 år
Hans Nilsson omvaldes till ledamot på 2 år
Sven-Inge Pettersson nyvaldes till ledamot på 2 år
Daniel Åhlén nyvaldes till ledamot på 2 år
Kvarstående ledamöter på ytterligare ett år är:
Bengt Nilsson
Gösta Hammarberg
Jan Ryegård

§8

Val av suppleanter:

Stefan Arvidsson omvaldes till suppleant på 2 år
Bertil Bergström nyvaldes till suppleant på 2 år
Kvarstående suppleant på ytterligare ett år är:
Christer Rising

§9

Val av revisorer:

Kjell-Åke Nordström omvaldes till revisor på 1 år.
Kurt Klintberg omvaldes till revisor på 1 år.

§ 10 Val av revisors- Rolf Larsson omvaldes till revisorssuppleant på 1år.
suppleanter:
Margareta Stuxberg omvaldes till revisorssuppleant på 1år.
§ 11 Val av valbered- Peter Doolk (sammankallande)
ning:
Allan Westergren
Thomas Björkdahl
§ 12 Budget för 2003: Styrelsens budgetförslag för 2003 presenterades av Uno.
Han berättade att höjd medlemsavgift ger resultat i år.
Årsmötet beslutade att fastställa budget för 2003.
§ 13 Medlemsavgift- Styrelsen föreslog oförändrad avgift för 2004.
er för 2004:
Detta beslutades av årsmötet.
§ 14 Tulestiftelsens
rapport

Uno berättade att sex veckor i sommar var uthyrda.
Fastigheten är utvändigt skrapad och slipad samt att målning av
träpanelen återstår i vår. Målare skall inhyras.

§ 15 Övriga frågor:

Bo Jacobsson, Gammalgarn överlämnade en medalj från järnvägsinvigningen i Hemse 1878. Medaljen hade tillhört Jacob Jacobsson,
Garda och har gått i arv genom generationerna i familjen.
Medaljen skänktes till föreningen med önskan att den skall visas upp
synlig. Om föreningen skulle upphöra var Bo Jacobssons vilja att den
skulle överlämnas till det allmänna.)
Mats Larsson ifrågasatte om föreningen inte skulle kunna sälja materiel,
som lokomotor och lokomobil.
Årsmötet beslöt att styrelsen skulle inventera möjligheterna att sälja
materiel tillhörande föreningen.
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§ 16 Avslutning:

Årsmötet avslutades av mötesordföranden Staffan Beijer som tackade
de närvarande för visat intresse.
Därefter följde utdelning av blommor till avgående ledamöterna
Carl-Erik Ekwall och Erland Hemmander samt även till Sonja Ekvall för
kaffeserveringen.
Efter kaffet föreläste Martin Ragnar om sin bok ”Jernvägen till
Ronehamn”. Om hur och varför den lilla jernvägen kom till, som aldrig
borde ha blivit byggd.

Vid protokollet:

Daniel Åhlén

Justeras:

Erland Hemmander

Bengt Nilsson

