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FOREN I NGEN GOTLAN DSTAGET

GOTLANDS HESSELBY JERNVAG
Protokoll fdrt vid irsmcite den 12 april 2015
Hesselbysalen, Dalhem
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35 niirvarande enligt bifogad lista (bilaga l)
Frire irsmritet reste medlernmama med tig klockan 13.00
station.
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Mdtets
rippnande:

till Roma kungsgird

Staffan Beijer dppnade Arsmcitet och hiilsade de niirvarande viilkomna.
Arsmdtet ansfigs behririgen utlyst d6 det annonserats pi hemsidan samt

pi

fcireningens Facebooksida.

Dagordningen gicks igenom och faststtilldes.
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Staffan Beijer valdes

till

mritesordforande.

Till

sekreterare utsigs Daniel

Val av mdtesfunktioniirer:

Till
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Fullmakter:

Inga fullmakter hade inkommit
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Verksamhetsberiittelse,
resultat och
balansrdkning:
Faststiillande av
balansriikn.

Verksamhetsberiittelsen gicks igenom . (bllaga 2.)
Den faststiilldes och lades till handlingarna.

Revisionsberdttelse

Kurt Klintberg liiste upp revisorernas revisionsberdttelsen. (bilaga 4.)
Revisorerna tillstyrkte ansvarsfrihet.

Friga om

Ansvarsfrihet beviljades for styrelsen giillande 2014

5
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att justera irsmritesprotokollet valdes

Anen.

Erik Toffidn och Bertil Bergstrcim.

till irsmtitet.

KassdrenHilbert Karlqvist gick igenom den ekonomiska redovisningen (bilaga 3.)
+ 744 300:- Hilbert var tydlig med aff det inte innebdr att
god.
iir
ftireningens ekonomi
Diirefter faststiilldes resultat- och balansriikningen och lades till handlingama.
Arsmdtet fastst[llde den framlagda balansrtikningen pA 4 386 143Resultatet fdr 2014 var

Frs

frirvaltning.

ansvarsfrihet:
$
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Faststiillande av
antal ledamciter/
suppleanter i
styrelsen

Val av styrelseledamriter:

Arsmritet beskjt att styrelsen ska besti av sju ledamriter och tre suppleanter.

TordcirnAndersson omvaldes pi
Daniel Atrtdn omvaldes pi wi ir

Bemi Gumauskas nyvaldes pfl

wi ir

tvi

6r

Kvarstiende ledamciter pi ytterligare ett ir iir: Staffan Beijer, Bengt Nilsson,
Anders Svensson och Roberth Ostergren
$
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Val av suppleanter:

Bertil Bergstrcim omvaldes pi tvi
Peter Wigren omvaldes pi tvfl 6r

ir

Leif Smedberg nyvaldes pi ett 6r
$
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Val av revisorer:

Till Revisorer ftir 2015 6rs frirvaltning omvaldes:
Kjellfrke Nordstr6m och Kurt Klintberg pi ett ir.
Revisionsfirman Grant Thorntorn iir huvudrevisor fdr 2015 irs riikenskaper.

Foreningen GotlandstAgets arsmote den 12 april2015

$ l1

Val av revisors-

Rolf Forsman omvaldes till revisorssuppleant

suppleanter:

Margareta Stuxberg omvaldes

s12 Val av valberednrng:

$13

pi

ett frr.

till revisorssuppleant pi ett flr.

Perolof Kallings (sammankallande), Raimo Johansson och Rune Hallviden
om valdes till valberedning.

Budget for 2015: Hilbert presenterade styrelsens fdrslag till budget fdr 2015. Se bilaga 5.
Staffan beriittade att fdreningen triiffar ett avtal med Gotland promotionL/

Destination Gotland om mojlighet att pA webben boka tigbiljetter.
Styrelsen fick i uppdrag av irsmcitet att arbeta efter budgeten.

$14 Medlemsavgifter for 2016

$1s Tulestiftelsens
verksamhet

Styrelsen fdreslog ofclriindrad medlemsavgift 27 5- samt 325:- fdr familj ftir 20 16
Arsmcitet besldt enligt styrelsens fdrslag.

Bertil Bergstrcim beriittade om arbetet med ombyggnad av kdk och tillbyggnad av
ett sovloft p[ vinden. Arbetet har inriktats fdr att ge Tule invZindigt en kiinsla av
cirka 1938. Intiikterna var 31 000:-, i form av hyror.

s16 Val av ordftirande Peter Doolk fcireslogs och valdes till ordfcirande i Tulestiftelsen.
fcir Tulestiftelsen

$17 Ovriga frigor:
$18

Avslutning:

Behovet av sponsor- samt butiksansvarig togs upp.
Arsmcitet avslutades av mcitesordfciranden Staffan Beijer.
Hesselby Jemviigskaf6s nya arrendatorer Cenita Hellgren och Eva Hejdenberg
presenterades och dE beriittado om sina ambiti0sa planer med cafdet.
De serverade en god och riklig kakbuffd.

Diirefter tackade Staffan de n2irvarande.
Riilsbussen avgick pi en provtur kl. 16.10 mot Roma. Mflnga av deltagarna fdljde
med.

Vid protokollet:
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Daniel Ahl6n
Sekreterare
Justeras:

Bertil
Ordfrirande

