Protokoll fört vid
Albert Engström Sällskapets Ordinarie Årsmöte
lördag 20 april 2013 på m/s Eckerö mellan Grisslehamn och Eckerö.
Sällskapets ordförande, Roffen Engström, hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
§1
Val av ordförande och protokollförare för mötet
Till mötesordförande valdes Mats Törnqvist och till protokollförare valdes Tore Nordlinder.
§2
Val av protokolljusterare att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll
Till protokolljusterare valdes Anneli Ljungblad.
§3
Godkännande av kallelsen till årsmötet
Konstaterades att kallelse skickats i laga tid, vilket också godkändes av årsmötet.
§4
Styrelsens och revisorernas berättelse samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Roffen Engström föredrog valda delar ur verksamhetsberättelsen och kassör Anneli Ljungblad
föredrog ekonomiska redovisningen, vilka sedan kunde läggas till handlingarna.
Tore Nordlinder läste därefter revisorernas berättelse med förslag att årsmötet skulle ge styrelsen
ansvarsfrihet för redovisningsåret 2012. Årsmötet beslutade i enlighet med revisorernas förslag och
styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
§5
Förslag till årsavgift för nästkommande år samt årets budget
Sällskapets styrelse föreslår samma medlemsavgift för 2014, dvs 250:- person/år och 375:- famij/år.
Årsmötet valde att följa styrelsens förslag och beslutade att avgiften gäller 2014.
Anneli Ljungblad redovisade därefter styrelsens förslag på budget för 2013. Årsmötet godkände
förslaget och fastställde därmed budgeten.
§6
Val av ordförande och styrelseledamöter samt ersättare
Till ordförande på ett år föreslog valberedningen omval av Roffen Engström, vilket beslutades av
årsmötet.
Till ordinarie styrelseledamöter på två år föreslog valberedningen omval av Bertil Emblad, Kaj
Hörberg, Göran Modig och Mats Törnqvist, vilket årsmötet också beslutade.
Till ersättare på två år föreslog valberedningen omval av Börje Olsson samt nyval av Johan Kihl,
vilket även detta beslutades av årsmötet.
Ordinarie ledamöter i styrelsen år 2013 är alltså Roffen Engström, Bertil Emblad, Kaj Hörberg, Göran Modig,
MatsTörnqvist, Pirkko Larsson och Anneli Ljungblad, ersättare är Börje Olsson, Johan Kihl, Gunilla Zetterlund, Tore
Nordlinder och Kristina Almén.
§7
Val av revisorer samt ersättare
Valberedningen föreslog omval av Kjell-Åke Eriksson och Gill Schultzberg. Årsmötet beslutade följa
valberedningens förslag. Till revisors ersättare föreslogs omval av Håkan Åkvist vilket även detta
beslutades av årsmötet.
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§8
Val av valberedning
Till valberedning valdes Karin Elvefors, Bo Kenneth Karlsson och Ewa Olsson.
§9
Behandling av förslag som väckts av medlem och skriftligen tillställts styrelsen minst tre veckor innan årsmötet
Inga förslag hade inkommit till styrelsen.
§10
Stadgeändring
Vid årsmötet 2012 föreslog styrelsen viss justering och ny stadgeändring. Årsmötet beslutade då att
följa styrelsens förslag. För att förslaget skall vinna ’laga kraft’ krävs att årsmöte 2013 tar samma beslut.
Styrelsens förslag till justering och stadgeändring
§ 5, första meningen ändras och föreslås få följande lydelse: Sällskapets angelägenheter handhas av en
styrelse bestående av 5 till 7 ledamöter inkl. ordförande och 3 till 5 ersättare. Samt ett tillägg av ny
andramening: Sällskapets sektioner bör vara representerade i styrelsen.
Även detta årsmöte beslutade följa styrelsens förslag. Stadgeändringen har därmed vunnit ’laga kraft’.
§11.
Stadgeändringen var mötets sista punkt, varför ordförande Mats Törnqvist tackade för
uppmärksamheten och avslutade årsmötet.
Roffen Engström underhöll därefter sällskapet på sitt charmerande sätt med sång och spel.

Vid protokollet

Justeras

Tore Nordlinder

Anneli Ljungblad
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