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PROTOKOLL 
fört vid Föreningen Gamla Carlscronas årsmöte  

lördagen 19 mars 2016, kl. 13.00 i Bl Museums samlingssal 
 
 
 
 

Mötet inleddes med en kort parentation, följd av presentation och utdelning till årets 
stipendiater ur Jultomtefonden. 
Emma Anbrand inledde med att kort berätta om fondens historia och presenterade 
stipendiaterna Olivia Klang och Henry Nilsson. 
Olivia framförde en monolog och Henry framförde en sång till gitarr där båda visade  
prov på ett stort kunnande. 
 
 
§ 1 Årsmötet öppnas  

FGC:s ordförande Göran Mårtensson öppnade mötet och hälsade gäster och 
medlemmar välkomna 

 
§ 2 Fastställande av dagordningen 

Föreslagen dagordning, vilken fanns tillgänglig vid entrén, godkändes i sin helhet 
 

§ 3 Val av ordförande för mötet 
Till att leda årsmötet valdes Göran Mårtensson 
 

§ 4 Val av sekreterare för årsmötet 
Till sekreterare för årsmötet valdes Hans Ulveklint 
 

§ 5 Val av två justerare och tillika rösträknare 
Till att justera mötets protokoll, och att vid behov verkställa rösträkning valdes  
Stig GA Nilsson och Gun Ekedahl  
 

§ 6 Fråga om årsmötets behöriga utlysning 
Årsmötet har annonserats i tidskriften ”Kaulskroniten”, i föreningens kansli samt 
på föreningens hemsida. 
Beslutades därmed att mötet är stadgeenligt utlyst 
 

§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse samt balans- och resultaträkning 
Verksamhetsberättelsen presenteras traditionellt i medlemstidningen Kaulskroniten 
2016:1 och mötet godkände den därmed som föredragen. 
Kassören Rune Olsson redogjorde för föreningen balans- och resultaträkning, 
berörde vissa poster samt redovisade likviditeten på konton och i fonder.  
Kassören framförde föreningens tack för alla gåvor som erhållits under året 
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§ 8 Revisorernas berättelse 
Revisor Lennart Hansson läste upp revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2015 
och föreslog årsmötet att bevilja styrelsen full och tacksam ansvarsfrihet för den tid 
revisionen omfattar. Beslutade årsmötet att godkänna revisionsberättelsen 
 

§ 9 Ansvarsfrihet för styrelsen 
Årsmötet beslutade att fastställa verksamhetsberättelse, samt balans- och 
resultaträkning enligt redovisning 
Beslutade årsmötet att bevilja styrelsen full ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015 
 

§ 10 Fastställande av årsavgiften för 2017 
Styrelsen föreslog oförändrad (100kr) årsavgift för enskild medlem för 2017. 
Beslöt årsmötet årsavgiften enligt förslaget 
 

§ 11 Val av ordförande för en tid av ett år 
Till ordförande att leda FGC under 2016 omvaldes enligt valberedningens förslag, 
Göran Mårtenson 
 

§ 12 Val av fyra ledamöter för en tid av två år 
Till ordinarie ledamöter för två år (2016-2017) valdes; 
Rolf Andersson (omval) 
Rune Ohlsson (omval) 
Britt Hillborg (omval) 
Roland Carlsson (nyval) 
 

§ 13 Val av fyra suppleanter för en tid av ett år 
Till suppleanter för ett år (2016) valdes; 
Kerstin Claesson (omval) 
Ingegerd Danielsson (omval) 
Göran Löfgren (nyval) 
En plats vakant 
 

§ 14 Val av revisorer för en tid av ett år 
Till revisorer för ett år omvaldes; 
Heléne Hansson (sammankallande) 
Lennart Larsson 
 

§ 15 Val av ersättare för revisorerna för en tid av ett år 
Till ersättare för revisorerna för ett år omvaldes; 
Ingrid Wijk-Arnoldsson 
Ingeborg Green 
 

§ 16 Val av valberedning, tre ledamöter för ett år 
Beslutades välja   
Anita Trulsson, sammankallande, (omval) 
John Wijk (omval) 
En plats i valberedningen lämnades vakant. Ordföranden vädjade till mötet och 
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medlemmarna att vara behjälpliga med tillsättandet då valberedningen har en viktig 
uppgift i att värva aktiva inom styrelsen. 
 

§ 17 Övriga frågor 
Inga övriga frågor förelåg 
 

§ 18 Avtackning  
Ordf. Göran Mårtensson framförde tack till alla medarbetare i styrelse och 
kommittéer för väl utfört arbete. 
Stig G A Pettersson framförde mötets och medlemmarnas tack till desamma. 
  

§ 19 Mötet avslutas 
Ordf Göran Mårtensson avslutade mötet och tackade medlemmarna. 
 
 
Som avslutning på årsmötet visades två filmer ur föreningens arkiv.  
 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
___________________________ 
Hans Ulveklint 

 
 
 
Justeras: 
 
 
___________________________ ___________________________ 
Stig GA Nilsson   Gun Ekedahl 


