FÖRENINGEN GOTLANDSTÅGET
GOTLANDS HESSELBY JERNVÄG
Protokoll fört vid årsmöte den 13 april 2009. Hesselbysalen, Dalhem
26 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 tidningen Spårstumpen och
på hemsidan.
Dagordningen gicks igenom och fastställdes.

§2

Val av mötesfunktionärer:

Staffan Beijer valdes till mötesordförande. Till sekreterare utsågs Daniel Åhlén.
Till att justera årsmötesprotokollet valdes Bengt Nilsson och Peter Wigren.

§3

Fullmakter:

Inga fullmakter hade inkommit till årsmötet.

§4

Verksamhetsberättelse,
resultat och
balansräkning:

Verksamhetsberättelsen lästes upp. (bilaga 2.)
Den fastställdes och lades till handlingarna.
Kassören Hilbert Karlqvist gick igenom den ekonomiska redovisningen (bilaga 2.)
Resultatet för 2008 var –57 662:- Det negativa resultatet var budgeterat men
utsikterna för 2009 är ett budgeterat nollresultat.
Därefter godkändes resultat- och balansräkningen och lades till handlingarna.

§5

Revisionsberättelse

Peter Doolk läste upp revisorernas revisionsberättelsen. (bilaga 3.)
Revisorerna tillstyrkte ansvarsfrihet.

§6

Fastställande
av balansräkn.
Fråga om
ansvarsfrihet:

Årsmötet fastställde den framlagda balansräkningen på 1 161 539:-

Val av styrelseledamöter:

Valberedningens förslag föredrogs av Gösta Hammarberg.

§7

Ansvarsfrihet beviljades för 2008 års förvaltning.

Staffan Beijer omvaldes som ordförande på två år
Daniel Åhlén omvaldes på två år
Lars-Åke Johansson omvaldes på två år
Torbjörn Andersson omvaldes på två år
Pär Malmros, tidigare adjungerad ledamot är nu kontaktperson på Länsmuseumet
Kvarstående ledamöter på ytterligare ett år är: Bengt Nilsson, Anders Svensson
och Mia Doolk
§8

Val av suppleanter:

Bertil Bergström omvaldes på två år
Peter Wigren omvaldes på två år
Kvarstående suppleant på ytterligare ett år är:
Petra Lindberg
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§9

Val av revisorer:

Till Revisorer för 2009 års förvaltning omvaldes:
Kjell-Åke Nordström och Kurt Klintberg på ett år.

§ 10 Val av revisorssuppleanter:

Rolf Forsman nyvaldes till revisorssuppleant på ett år.
Margareta Stuxberg omvaldes till revisorssuppleant på ett år.

§ 11 Val av valberedning:

Gösta Hammarberg (sammankallande)
Peter Doolk
Bo Dahlström

§ 12

Budget för 2009: Styrelsen presenterade ett förslag till budget för 2009. Se bilaga 4.
Budgeten har ett positivt resultat, 95:Budgeten godkändes av årsmötet.

§ 13

Medlemsavgifter för 2010:

§ 14 Tulestiftelsens
rapport

Styrelsen föreslog höjd medlemsavgift: 200:-, 250:- för familj och 4 000:- som
ständig medlem. Årsmötet beslöt enligt styrelsens förslag.
Peter Doolk berättade om vad som hade gjorts under året.

§ 15

Val av ordförande Peter Doolk föreslogs och valdes till ordförande i Tulestiftelsen.
till Tulestiftelsen

§ 16

Övriga frågor:

Gary Hellqvist har av styrelsen utsetts till hedersmedlem i föreningen.
Han går på semester den 8 april och slutar med pension den 1 aug. 2009.
En Gotlandskarta med samtliga järnvägar överlämnades till föreningen av
Sören Melin.

§ 17

Avslutning:

Årsmötet avslutades av mötesordföranden Staffan Beijer.
Efter kaffet med lotteri informerade Daniel Åhlén om föreningens projekt
Järnvägsplan.
Daniel Åhlén visade ett rullande bildspel med bilder från 2008.
Därefter tackade Staffan de närvarande.

Vid protokollet:

Daniel Åhlén
Sekreterare

Bengt Nilsson
Justeringsman

Peter Wigren
Justeringsman

