Protokoll fört vid årsmöte den 4 april 2004 i Hesselbysalen på Dalhem. 3-04
Närvarande: Enligt bifogad lista (bilaga 1)
§1

Mötets
öppnande:

Staffan Beijer öppnade årsmötet och hälsade de närvarande
välkomna.
Staffan höll en parentation över Föreningens avlidna medlemmar
Ingemar Lindqvist, Bertil Stuxberg och Åke Jannesson.
Årsmötet ansågs behörigen utlyst då det annonserades i Spårstumpen
nr. 85 samt i Gotlandspressen.
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
Bengt Nilsson.

§3

Fullmakter:

Inga fullmakter hade inkommit till årsmötet.

§4

Verksamhetsberättelse,
resultat och
balansräkning:

Verksamhetsberättelsen föredrogs av Staffan Beijer. (bilaga 2.)
Den godkändes och lades till handlingarna.
Resultat- och balansräkningen (bilaga 3.) ingick i Sp. 85.
Uno kommenterade och förklarade resultat- och balansräkningen.
Resultatet för 2003 var + 42.780:- Därefter godkändes den och lades till
handlingarna.

§5

Revisionsberättelse

Kjell-Åke Nordström redogjorde för revisionsberättelsen. (bilaga 4.)
Revisorerna tillstyrkte ansvarsfrihet.

§6

Fastställande
av balansräkn.
Fråga om
ansvarsfrihet:

Årsmötet fastställde den framlagda balansräkningen.
Därefter beviljade årsmötet ansvarsfrihet för föregående års styrelse.

§7

Val av styrelse- Valberedningens förslag föredrogs av Peter Doolk.
ledamöter:
Staffan Beijer omvaldes till ordförande på 1 år
Bengt Nilsson omvaldes på 2 år
Rolf Forsman valdes på 1 år
Christer Rising valdes på 2 år
Bertil Bergström (fyllnadsval) valdes på 1 år
Jan Ryegård omvaldes på 2 år
Kvarstående ledamöter på ytterligare ett år är:
Hans Nilsson
Daniel Åhlén
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§8

Val av suppleanter:

Lars-Åke Johansson valdes på 2 år
Cenita Hellgren (fyllnadsval) valdes på 1 år
Kvarstående suppleant på ytterligare ett år är:
Stefan Arvidsson

§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- Erland Hemmander (sammankallande)
ning:
Peter Doolk
Uno de Fine Licht
§ 12 Budget för 2004: Styrelsens budgetförslag för 2004 presenterades av Uno.
Budgeten innehöll förväntade inkomster på 613 000:- och utgifter på
564 000:- Årsmötet beslutade att fastställa budgeten för 2004.
§ 13 Medlemsavgift- Styrelsen föreslog oförändrad avgift för 2005.
er för 2005:
Detta beslutades av årsmötet.
§ 14 Tulestiftelsens
rapport

Uno berättade att nio månader i år är uthyrda.
Veckohyran har höjts till 2 600:-

§ 15 Övriga frågor:

Staffan Beijer berättade om en ny utställning i museet med bilder på alla
ånglok på de banor på Gotland som bedrev persontrafik.
Den kommer att finnas på plats till sommaren.
Staffan berättade om planerna för ”Medlemmarnas dag” den 22 aug,
samt om förändringarna i årets turlista.
Föreningen har även fått en blyklubba från Thore Levander i Alskog.
Blyklubban är märkt GJ 11 ”Polhem”

§ 16 Avslutning:

Årsmötet avslutades av mötesordföranden Staffan Beijer som tackade
de närvarande för visat intresse.
Därefter följde utdelning av blommor till avgående ledamöterna
Uno de Fine Licht och Gösta Hammarberg samt även till Sonja Ekvall för
kaffeserveringen.
Efter kaffet med lotteri underhöll trubaduren Erik Holmqvist från Sanda
med sång och musik.

Vid protokollet:

Daniel Åhlén
Sekreterare

Bertil Bergström
Justeringsman

Bengt Nilsson
Justeringsman

