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PROTOKOLL 
fört vid Föreningen Gamla Carlscronas årsmöte  

lördagen 18 mars 2017, kl. 13.00 i Blekinge Museums samlingssal 
 
 

 
§ 1 Årsmötet öppnas  

FGC:s vice ordförande Rolf Andersson öppnade mötet med att hälsa medlemmar 
och  gäster välkomna och vände sig särskilt till de två stipendiaterna Maja Steenari 
och Gabriel Nilsson, samt till underhållaren Olle Björngreen. 
Emma Anbrand läste upp Tomtefondens motivering till val av stipendiater varefter 
de båda presenterade sig själva och framförde teaterstycke och sång. 
Därpå följde musikunderhållning av Olle Björngreen som också inbjöd till allsång. 
Efter en kort parentation över medlemmar som avlidit under verksamhetsåret, så 
vidtog årsmötesförhandlingar enligt följande: 

 
§ 2 Fastställande av dagordningen 

Föreslagen dagordning, vilken fanns tillgänglig vid entrén, godkändes.  
 

§ 3 Val av ordförande för mötet 
Till ordförande att leda årsmötet valdes Rolf Andersson 
 

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

§ 5 Val av två justerare och tillika rösträknare 
Till att justera årsmötesprotokollet, och att vid behov verkställa rösträkning valdes  
Stig GA Nilsson och IngaBritt Jansson  
 

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

§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse samt balans- och resultaträkning 
Verksamhetsberättelsen presenteras traditionellt i medlemstidningen Kaulskroniten 
2017:1. 
Mötesordföranden Rolf Andersson redogjorde kort om verksamheten under 2016 
varvid bl.a. konstaterades ett sjunkande medlemsantal. 
Kassören, Rune Olsson, redogjorde för föreningen balans- och resultaträkning, 
berörde vissa poster samt redovisade likviditeten på konton och i fonder.  
Från mötesdeltagare påpekades den låga ränteutdelningen (0kr) i relation till 
föreningens kapital och föreslog förhandlingar med fler banker. Kassören 
replikerade att detta har gjorts och problemen med detta vid rådande allmänna 
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ränteläge. 
Kassör Rune Olsson framförde föreningens tack för alla gåvor som erhållits under 
året. 
Slutordet lästes upp av föreningens ordförande Göran Mårtensson som samtidigt 
tackade styrelsen m.fl. för ett "som vanligt gott arbete" 
Årsmötet godkände därefter årsberättelsen inkl. balans- och resultaträkningen som 
föredragen och att läggas till handlingarna. 
 

§ 8 Revisorernas berättelse 
Revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2016, undertecknad av revisorerna 
Lennart Larsson och Helene Hansson, lästes upp. Revisorerna föreslog årsmötet att 
bevilja styrelsen full och tacksam ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. 
Beslutade årsmötet att godkänna revisionsberättelsen. 
 

§ 9 Ansvarsfrihet för styrelsen 
Beslutade årsmötet att bevilja styrelsen full ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016. 
 

§ 10 Fastställande av årsavgiften för 2018 
Styrelsen föreslog oförändrad (100kr) i årsavgift för enskild medlem för 2018. 
Beslöt årsmötet årsavgiften för 2018 att vara 100kr enligt förslaget. 
 

§ 11 Val av ordförande för en tid av ett år 
Till ny ordförande i Föreningen Gamla Carlscrona valdes, enligt valberedningens 
förslag, Rolf Andersson. Rolf tackade årsmötet för förtroendet.  
 

§ 12 Val av fyra ledamöter för en tid av två år 
Till ordinarie ledamöter för två år valdes; 
Emma Anbrand (omval) 
Ewa Anbrand (omval) 
Sten A Petersson (omval) 
Hans Ulveklint (omval)  
Göran Löfgren, (fyllnadsval) 
 

§ 13 Val av fyra suppleanter för en tid av ett år 
Till suppleanter för ett år (2017) valdes; 
Kerstin Claesson (omval) 
Ingegerd Danielsson (omval) 
Ingvar Svensson (nyval) 
Göran Mårtensson (nyval) 
 

§ 14 Val av revisorer för en tid av ett år 
Till revisorer för ett år omvaldes; 
Heléne Hansson (sammankallande) 
Lennart Larsson 
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§ 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, 
John Wijk, sammankallande, (omval) 
Anita Trulsson, (omval) 
En plats i valberedningen lämnades vakant. Ordf. Rolf Andersson vädjade till   
mötesdeltagarna att inkomma med förslag till styrelsen, samt underströk vikten av 
valberedningens arbete.  
 

§ 17 Avtackning  
Ordförande Rolf Andersson avtackade Göran Mårtensson för hans stora 
engagemang och arbete som ordförande i föreningen, och också för många års 
engagerat styrelsearbete, samt överräckte blomma och minnesgåva. Göran höll 
därefter ett anförande där han sammanfattade sin tid inom FGC sedan förra 
millenniet.  
 

§ 18 Mötet avslutas 
Ordförande Rolf Andersson avslutade årsmötet och tackade deltagarna för visat 
intresse och engagemang. 
 
 
Vid protokollet 
 
 
_________________________ 
Hans Ulveklint 

 
 
 
Justeras: 
 
 
___________________________ ___________________________ 
Stig GA Nilsson   IngaBritt Jansson 


