Protokoll fört vid årsmöte den 9 april 2006 i Hesselbysalen, Dalhem.

3-06

Närvarande: Enligt bifogad lista (bilaga 1)
§1

Mötets
öppnande:

Staffan Beijer öppnade årsmötet och hälsade de närvarande
välkomna.
Årsmötet ansågs behörigen utlyst då det annonserats i Gotlandstidningarna GA/GT samt i tidningen Spårstumpen.
Dagordningen gicks igenom och godkändes.

§2

Val av mötesfunktionärer:

Staffan Beijer valdes till mötesordförande. Till sekreterare utsågs
Daniel Åhlén.
Till att justera årsmötesprotokollet valdes Bertil Bergström och Erland
Hemmander.

§3

Fullmakter:

Inga fullmakter hade inkommit till årsmötet.

§4

Verksamhetsberättelse,
resultat och
balansräkning:

Verksamhetsberättelsen lästes upp. (bilaga 2.)
Den godkändes och lades till handlingarna.
Kassören Rolf Forsman var frånvarande och den ekonomiska
redovisningen lästes upp (bilaga 2.)
Resultatet för 2005 var +288 867:98 Därefter godkändes resultat- och
balansräkningen och lades till handlingarna.
Styrelsen informerade att Hilbert Karlqvist, HK Redovisning har tagit över
den ekonomiska hanteringen från 1/1 2006.

§5

Revisionsberättelse

Kjell-Åke Nordström redogjorde för revisionsberättelsen. (bilaga 3.)
Revisorerna tillstyrkte ansvarsfrihet.

§6

Fastställande
av balansräkn.
Fråga om
ansvarsfrihet:

Årsmötet fastställde den framlagda balansräkningen på 683 351:22.

§7

Årsmötet beviljade ansvarsfrihet för föregående års styrelse.

Val av styrelse- Valberedningens förslag föredrogs av Erland Hemmander.
ledamöter:
Staffan Beijer omvaldes till ordförande på 1 år
Bengt Nilsson omvaldes på två år
Christer Rising omvaldes på två år
Anders Svensson nyvaldes på två år
Cecilia Boman (Länsmuseet) nyvaldes på två år
Kvarstående ledamöter på ytterligare ett år är:
Bertil Bergström, Lars-Åke Johansson och Daniel Åhlén
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§8

Val av suppleanter:

Rolf Forsman nyvaldes på 2 år
Kvarstående suppleanter på ytterligare ett år är:
Rasmus Axelsson och Mia Doolk.

§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- Gösta Hammarberg (sammankallande)
ning:
Peter Doolk
Bo Dahlström
§ 12 Budget för 2006: På grund av osäkerheten om kommande EU-projekt kunde inte styrelsen
presentera ett budgetförslag. Styrelsen fick i uppdrag av årsmötet att
snarast ta fram en budget för 2006.
§ 13 Medlemsavgifter för 2007:

Styrelsen föreslog oförändrade avgifter. 150:- för enskild, 200:- för
familjemedlemsskap samt påslag på 50:- för utlandsboende medlemmar.
Årsmötet beslöt enligt styrelsens förslag.

§ 14 Tulestiftelsens
rapport

En kort rapport om Tulestiftelsen lämnades. Stiftelsen har för närvarande
god sommaruthyrning av Tule och det ekonomiska resultatet är positivt.

§ 15 Övriga frågor:

En fråga om möjligheten att använda betongslipers ställdes och besvarades.
Behovet av slipersförsäljning till företag framlades.
SlRJ 3. Lars-Åke Johansson berättade om renoveringens framsteg.
Information om Järnvägsmuseums chef Robert Sjöös besök i Hesselby
lämnades.
Bertil Bergström berättade om kolning och vattentagning samt visade en
modell av vattentornet vid Roma station.

§ 16 Avslutning:

Årsmötet avslutades av mötesordföranden Staffan Beijer som tackade
de närvarande för visat intresse.
Därefter följde utdelning av blommor till Sonja Ekwall som tack för
caféets skötsel och som uppvaktning på henens årsdag.
Efter kaffet med lotteri informerade Daniel Åhlén om Föreningens EUprojekt i samarbete med Mål2-öarna om etappvis banutbyggnad.
Ett arrendeavtal håller på att tecknas om banvallen fram till Munkebos
åkerkant.
Ola Ekedahl berättade om den föremålsinventering som han
genomförde under hösten 2005. Därefter underhöll Ola med fru Anita
med sång och musik.

Vid protokollet:

Daniel Åhlén
Sekreterare
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Justeringsman
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Justeringsman

