Protokoll fört vid årsmöte den 3 april 2005 i Dalhems bygdegård. 3-05
Närvarande: Enligt bifogad lista (bilaga 1)
§1

Mötets
öppnande:

Staffan Beijer öppnade årsmötet och hälsade de närvarande
välkomna. Att årsmötet hölls i bygdegården berodde på att golvrenoveringen av Hesselbysalen inte blivit klar i tid för årsmötet.
Staffan tände ett ljus till minne av Uno de Fine Licht som avled den 12
feb. Uno var Föreningens kassör i 21 år. Årsmötet hedrade Unos minne
med en stunds tystnad.
Årsmötet ansågs behörigen utlyst då det annonserats i Gotlandstidningarna GA/GT samt på Föreningens hemsida.
Dagordningen gicks igenom och godkändes.

§2

Val av mötesfunktionärer:

Staffan Beijer valdes till mötesordförande. Till sekreterare utsågs
Daniel Åhlén.
Till att justera årsmötesprotokollet valdes Lars-Åke Johansson och Bertil
Bergström.

§3

Fullmakter:

Inga fullmakter hade inkommit till årsmötet.

§4

Verksamhetsberättelse,
resultat och
balansräkning:

Verksamhetsberättelsen föredrogs av Daniel Åhlén. (bilaga 2.)
Den godkändes och lades till handlingarna.
Rolf Forsman gick på filmduk igenom resultat- och balansräkningen
(bilaga 2.)
Resultatet för 2004 var +48 612:94 Därefter godkändes resultat- och
balansräkningen och lades till handlingarna.

§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 638 571:38.
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
Rolf Forsman omvaldes på 1 år
Daniel Åhlén omvaldes på 2 år
Bertil Bergström omvaldes på 2 år
Lars-Åke Johansson nyvaldes på 2 år
Kvarstående ledamöter på ytterligare ett år är:
Bengt Nilsson, Christer Rising och Jan Ryegård
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§8

Val av suppleanter:

Rasmus Axelsson nyvaldes på 2 år
Mia Doolk nyvaldes på 2 år
Anders Svensson (fyllnadsval) nyvaldes på 1 år

§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
Gösta Hammarberg
§ 12 Budget för 2005: Styrelsens budgetförslag för 2005 presenterades av Rolf (bilaga 4).
Budgeten innehöll förväntade inkomster på 770 000:- och utgifter på
690 000:- Årsmötet beslutade att fastställa budgeten för 2005.
§ 13 Medlemsavgifter för 2006:

Styrelsen föreslog höjd avgift för utlandsboende medlemmar till 200:- för
enskild och 250:- för familjemedlemsskap. Detta pga de mycket högre
portokostnaderna för dessa medlemmar. För övriga medlemmar föreslog
styrelsen oförändrad avgift för 2006. Årsmötet beslutade enligt
styrelsens förslag.
Staffan framhöll det angelägna behovet att rekrytera nya medlemmar.

§ 14 Tulestiftelsens
rapport

Egon Lindström berättade om Tulestiftelsens ekonomi som Egon har
tagit över efter Uno. Bertil Bergström kommer att bli ny kassör.i
Stiftelsen. Under fjolåret har Stiftelsen köpt in en ny säng, sängkläder
samt en lådhurts till köket.
Tulestiftelsen fick den 10 feb. 2005, 35 000:- i donation från Uno!

§ 15 Övriga frågor:
§ 16 Avslutning:

Stig Andersén ställde en fråga om turfördelningen som Staffan
besvarade.
Årsmötet avslutades av mötesordföranden Staffan Beijer som tackade
de närvarande för visat intresse.
Därefter följde utdelning av blommor till avgående ledamoten Hans
Nilsson.
Efter kaffet med lotteri informerade Föreningens projektledare Anders
Svensson om Föreningens EU-projekt i samarbete med Leader+ om
banutbyggnad till Roma

Vid protokollet:
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