FÖREN INGEN GOTLAN DSTAGET

GOTLANDS HESSELBY JERNVAG
Protokoll fört vid årsmöte den 2 apral2017
Hesselbysalen, Dalhem
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40 närvarande enligt bifogad lista (bilaga 1)
§

1

Mötets
öppnande:

Staffan Beijer öponade årsmötet och hälsade de närvarande välkomna,
Årsmötet ansågs behörigt utlyst då det annonserats i tidningen Spårstumpen, på
hemsidan samt på föreningens Facebooksida.
Dagordningen gicks igenom och fastställdes,

§

2

Val av möteslunktionärer:

Staffan Beijer valdes till mötesordförande. Till sekreterare utsågs Daniel Ånten.
Att justera årsmötesprotokollet valdes Gösta Hammarberg och Anders Sandgren.

§

3

Fullmakter:

Inga fullmakter hade inkommit

§

4

Verksamhetsberättelse,

Verksamhetsberättelsen gicks igenom. (bilaga 2.)
Den fastställdes och lades till handlingarna.

Resultat och
balansräkning:

Kassören Hilberl Karlqvist gick igenom den ekonomiska redovisningen (bilaga 3.)
Resultatet for 2016 var * 1 1 998:-

Fastställande av
balansräkn.

till handlingama.

§

§

5
6

Revisions-

till

årsmötet.

Arsmötet fastställde den framlagda balansräkningen på 3 335 942- och den lades

berättelse

Revisionsberättelsen lästes upp av sekreteraren. (bilaga 4.)
Revisorerna ti styrkte ansvarsfrihet.

Fråga om

Ansvarsfrihet bevidades for 2016 års forvaltning.

1 1

ansvarsfrihet:
§

7

§

8

Fastställande av
antal ledamöter/
suppleanter i
stvrelsen

Val av styrelseledamöter:

Ärsmötet beslöt att styrelsen ska bestä av sju ledamöter och tre suppleanter.

Torbjöm Andersson omvaldes på två år
Berni Gumauskas omvaldes på tvä är
Daniel Ånten omvaldes på två år
Kvarstående ledarnöter på ytterligare ett år är: Bengt Nilsson, Anders Svensson.
Robefth Östergren

§

10 Val av suppleanter:

Bertil Bergström omvaldes på två är
Anders Sandgren omvaldes på två år
Kvarstående suppleant pä ytterligare ett är är: Leif Smedberg

S?

Föreningen Gotlandstågets årsmöte den 2 april2017
§ 11 Val av revisor-

§

l2

Till

er:

Revisorer för 2017 års förvaltning omvaldes:
Kjellåke Nordström och Kurt Klintberg på ett år.

Val av revisors-

Rolf Forsman och Margareta Stuxberg omvaldes till revisorssuppleanter på ett år.

suppleanter:
§ 13 Val av ombud

Anders Svensson valdes att representera Föreningen Gotlandståget.

till Gotl. Hembygdsförbund

§ 14 Val av valberedning:

§ 15 Budget för2017:

§

I6

Rune Hallviden (sammankallande), Raimo Johansson och Maja Markhouss valdes
till valberedning.
Styrelsen presenterade ett förslag till budget for 2017. Se bilaga.
Styrelsen fick i uppdrag av årsmötet att arbeta efter budgeten och se
sämre väder i sommar.

till

att det blir

h;;) /11

Medlemsavgifter för 2018

§ 17 Tulestiftelsens

Styrelsen foreslog oörd+drad medlemsavgift 300:- samt 350:- för familj för 2018
Årsmötet beslöt enligt styrelsens forslag.

Daniel Åfrten berättade kort om Tulestiftelsens verksamhet under 2016.
Sommaruthyrningen var bra och ekonomin är god. Medel läggs undan för en
kommande infi ltrationsanläggning.

§ 18 Val av ordförande
för Tulestiftelsen
§

19

Övriga frågor:

Christer Mårtensson loreslogs och valdes

till

ordförande i Tulestiftelsen.

Maja Markhouss tog upp om att förbättra försäljningssortimentet på Roma
station. Fråga om Tågsläppet stälides. Information om den och om
banarbetsveckan samt om ban- och maskinavdelningamas verksamher.
Rune berättade om höstens resa till Västervik och Östergötland. 9- I I sept.

§

20

Avslutning:

Arsmötet avslutades av mötesordföranden Staffan Beijer.
Jernvägscaföets arrendatorer Eva Hejdenberg och Ove Sahlin hade ordnat en

mycket god kakbuffe.
Gotlands Hembygdsforbund ska tillsändas föreningens protokoll.
Därefter tackade Staffan de närvarande.

Vid protokollet:
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Staffan Beijer

Ordftirande
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Gösta Hammarberg
Justeringsman
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Justeringsman

