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PROTOKOLL
fört vid Föreningen Gamla Carlscronas årsmöte 22 mars 2012
i Stadsbibliotekets hörsal kl. 18.30 – c:a 19.30
Närvarande: 66 medlemmar
Årsmötesförhandlingarna inleddes med en kort parentation över medlemmar som avlidit
under det gångna året. Särskilt omnämndes föreningens ordförande Jan-Erik Jansson som
avled under verksamhetsåret, efter en kort tids sjukdom.
§1

Årsmötet öppnas
Föreningens tf ordförande Göran Mårtensson hälsade medlemmarna välkomna
och förklarade årsmötet 2012 för öppnat.

§2

Fastställande av dagordning
Dagordningen, som delats ut vid mötet, godkändes i befintligt skick. Ordförande
kompletterade med att presentera kvällens programpunkter, som följer direkt
efter avslutade mötesförhandlingar.

§3

Val av årsmötesordförande
Till att leda årsmötesförhandlingarna valdes Göran Mårtensson, som tackade
för förtroendet.

§4

Val av årsmötessekreterare
Till sekreterare för årsmötet valdes Rolf Andersson.

§5

Val av två justerare och tillika rösträknare
Till att justera dagens protokoll, och vid behov verkställa rösträkning, valdes
Stig G A Nilsson och Sven Norén.

§6

Årsmötets behöriga utlysning
Årsmötet har annonserats i medlemstidningen ”Kaulskroniten” samt i
lokalpressen. Beslutades därmed att årsmötet är i behörig ordning utlyst.

§7

Verksamhetsberättelse, samt balans- och resultaträkning för 2011
Eftersom verksamhetsberättelsen ingått i medlemstidningen 1:2012, så ansåg
mötet den därmed föredragen. Beslutade årsmötet att godkänna
verksamhetsberättelsen.
En rapport över det ekonomiska resultatet delades ut i anslutning till mötet, och
kassören Rune Ohlsson förklarade vissa mer betydelsefulla poster.
Föreningen kunde för verksamhetsåret redovisa en vinst med 217123 kronor.
Beslutade årsmötet att godkänna resultat- och balansräkningen.

§8

Revisionsberättelse
Revisor Helen Hansson läste upp revisionsberättelsen. Revisorn underströk med
några kommentarer föreningens omfattande och välskötta verksamhet, samt
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 enhälligt att bevilja styrelsen full ansvarsfrihet för 2011.
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§ 10

Fastställande av årsavgift för år 2013
Styrelsen föreslog oförändrad årsavgift, 100 kronor per medlem, för 2013.
Årsmötet beslutade enligt förslaget.

§ 11

Val av föreningens ordförande för en tid av ett år
Enligt valberedningens förslag nyvaldes Göran Mårtensson till föreningens
ordförande för ett år.

§ 12

Val av fyra ordinarie ledamöter för en tid av två år, samt fyllnadsval av en
ledamot för ett år
Till ordinarie ledamöter för två år omvaldes
Kerstin Petersson
Rolf Andersson
Britt Hillborg
Rune Ohlsson
Till ordinarie ledamot för ett år nyvaldes
Hans Ulveklint

§ 13

Val av fyra suppleanter för en tid av ett år
Till suppleanter för ett år omvaldes
Kerstin Claesson och Larsgöran Sandqvist
samt nyvaldes
Eva Anbrand och Ingegärd Danielsson

§ 14

Val av två revisorer för en tid av ett år
Till revisorer omvaldes
Helen Hansson, sammankallande
samt nyvaldes
Lennart Larsson

§ 15

Val av två ersättare till revisorerna för en tid av ett år
Till ersättare för revisorerna omvaldes
Ingrid Wijk Arnoldsson
Ingeborg Green

§ 16

Val av tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år
Beslutade årsmötet omvälja
Anita Trulsson, sammankallande
Två platser i valberedningen lämnades vakanta. Årsmötet gav styrelsen i
uppdrag, att tillsammans med valberedningens sammankallande försöka tillsätta
vakanserna under året.

§ 17

Övriga frågor
a) Stig G A Nilsson gör sig till tolk för medlemmarna, och framför ett tack för
det fina ideella arbete som styrelsen utför för föreningen bästa.
Mötesdeltagarna instämmer i tacket med en varm applåd.
b) Inga-Britta Jansson framförde några minnesord från maken, och föreningens
tidigare ordförande Jan-Erik, samt överräckte en blombukett och ett lycka
till, till nyvalde ordföranden Göran Mårtensson.
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c) Ordföranden Göran Mårtensson gör en kort resumé över pågående
arbetsuppgifter i föreningen, och nämner bl.a. framtagning av nytt
medlemsregister, arkivarbetet och framtagning av ny hemsida.
d) Ordföranden presenterar förslaget till ny hemsida, som verkade vara
uppskattad av årsmötesdeltagarna.
§ 18

Mötet avslutas
Föreningens ordförande Göran Mårtensson tackade för förtroendet att,
tillsammans med övriga styrelsen, få leda föreningens arbete. Ordföranden
överräckte blommor till revisorn Helen Hansson för gjorda insatser, samt en
blombukett till Inga-Britta Jansson.
Därefter förklarades mötesförhandlingarna för avslutade, och underhållaren Olle
Björngren hälsades välkommen, med gitarr och vovve. Medlemmarna bjöds
därefter på en mycket uppskattad underhållning med sång, musik och trevligt
mellanprat. Under en kort paus i underunderhållningen bjöds på fika.

Vid protokollet

Rolf Andersson

Justeras

Stig G A Nilsson

Sven Norén

