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PROTOKOLL
fört vid Föreningen Gamla Carlscronas årsmöte 24 mars 2011
i Stadsbibliotekets hörsal kl. 18.30 – c:a 20.00
Närvarande: 46 medlemmar
Årsmötesförhandlingarna inleddes med en kort parentation över medlemmar som avlidit
under det gångna året.
$1

Årsmötet öppnas
Föreningens ordförande Jan-Eric Jansson hälsade medlemmarna välkomna, och
informerade kort om kvällens program utöver stadgeenliga mötesförhandlingar,
samt förklarade årsmötet 2011för öppnat.

§2

Fastställande av dagordning
Utdelat förslag till dagordning fastställdes i befintligt skick.

$3

Val av årsmötesordförande
Till att leda årsmötesförhandlingarna valdes Jan-Eric Jansson, som tackade för
förtroendet.

$4

Val av årsmötessekreterare
Till sekreterare för årsmötet valdes Rolf Andersson.

$5

Val av två justeringspersoner
Till att justera dagens protokoll valdes Stig Skottén och Elisabeth Mattisson.

$6

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

$7

Verksamhetsberättelse för 2010
Eftersom verksamhetsberättelsen ingått i det senaste numret av
medlemstidningen, så ansåg mötet det tillräckligt att ordföranden föredrog
rubrikerna, samt läste slutorden. En rapport över det ekonomiska resultatet
delades ut i anslutning till mötet, se bilaga 1, och kassören Rune Ohlsson
förklarade vissa mer betydelsefulla poster i resultat och balansräkningen.
Föreningen kunde för verksamhetsåret redovisa en vinst med 117.958:-.
Beslutade årsmötet att godkänna verksamhetsberättelsen.

$8

Revisionsberättelse
Revisor Ingemar Nilsson läste upp revisionsberättelsen, se bilaga 2.
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

Resultat- och balansräkning
Beslutade årsmötet att godkänna resultat- och balansräkningen.
.
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$ 10

Ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslutade enhälligt att bevilja styrelsen full ansvarsfrihet för 2010.

§ 11

Fastställande av medlemsavgift för år 2012
Årsmötet beslutade efter förslag från styrelsen, att årsavgiften förblir
oförändrad 100:- per medlem.

$ 12

Val av föreningens ordförande för en tid av ett år
Enligt valberedningens förslag omvaldes Jan-Eric Jansson till föreningens
ordförande för ett år.

$ 13

Val av fyra ordinarie ledamöter i styrelsen
Valen av ledamöter och suppleanter föregicks av att sekreteraren Rolf
Andersson kort redogjorde för förra årsmötets uppdrag till styrelse och
valberedning, angående en översyn av styrelsens sammansättning. Styrelsen
föreslår tills vidare inga förändringar. Årsmötet godkände åtgärden.
Till ordinarie ledamöter för två år omvaldes:
Emma Anbrand
Ingemar Fredriksson
Göran Mårtensson
Sten A Petersson
(Ordinarie ledamöter som kvarstår i styrelsen för ytterligare ett år:
Rolf Andersson, Britt Hillborg, Rune Ohlsson och Kerstin Petersson)

§14

Val av fyra suppleanter i styrelsen
Till suppleanter för ett år omvaldes:
Kerstin Claesson
Carolina Moberg
och nyvaldes
Lars-Göran Sandqvist
Bo Sangefors

$ 15

Val av två revisorer för ett år
Till revisorer omvaldes:
Helen Hansson
och nyvaldes
Margit Svensson

§ 16

Val av två revisorssuppleanter för ett år
Till revisorsuppleanter omvaldes:
Ingrid Wijk Arnoldsson
och nyvaldes
Ingeborg Green

$ 17

Val av tre ledamöter i valberedningen för ett år
Anita Trulsson, sammankallande
Beslutades att styrelsen under året, försöker fylla de två vakanta platserna i
valberedningen.

3

$ 18

Mötet avslutas
Föreningens ordförande Jan-Eric Jansson tackade för fortsatt förtroende, samt
hälsade nya ledamöter och ersättare välkomna i föreningens arbete för
hembygden. Därefter avtackades avgående revisorn Ingemar Nilsson med en
vacker blombukett för sitt mångåriga engagemang i föreningen, och Ingemar
tackade med ett litet tal. Styrelseledamoten Britt Hillborg erhöll en blomma för
nyss fyllda jämna år, och blommor överlämnades också för gjorda insatser till
Rune Ohlsson, Kerstin Petersson, Rolf Andersson, Anita Trulsson och sist, men
inte minst, till ordförande Jan-Eric Jansson.
Ordföranden läste en tänkvärd vers med titeln ”Vad är tid”, som han fått av
Emelie Håkansson och handlade om tidens flykt och hur tiden kan uppfattas på
olika sätt. Årsmötet visade uppskattning med en varm applåd.
Per Rickhedens nyutkomna bok ”Lådan från 17:s port” gavs uppmärksamhet.
Därefter förklarades mötesförhandlingarna för avslutade och medlemmarna
inbjöds till fika och filmvisning. Föreningens uppskattade filmer som visades
var Lövmarknaden- och 1:a maj- reveljen 2009.

Vid protokollet

Rolf Andersson

Justeras

Elisabeth Mattisson

Stig Skottén

