
 
 

2013-05-27 

 
PROTOKOLL 

ÅRSMÖTE 
 
Tid: Torsdagen 2013-05-23 
Plats: Församlingshemmet i Alster. 

 
 

§1. Ordförande Lars-Erik Eld hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat. 
 Årsmötet inleddes med parentation för att hedra minnet av under året avlidna 
 medlemmar. Ett ljus tändes för dessa skogens män.      
 
§ 2. Till ordförande för mötet valdes Sven Bjureld, Alster. 
 
§ 3. Till sekreterare för mötet valdes Bo Gunnarsson, Sunne 
 
§ 4. Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Bengt Algotsson och Göran  
 Jonasson, båda från Sunne. 
 
§ 5. Föredragningslistan godkändes av årsmötet. 

 
§ 6. Närvarande medlemmar antecknades på närvarolista vilken godkändes som 
 underlag för ev. omröstningar.     Se bilaga 1.  
 
§ 7. Kallelse till årsmötet har skett genom personlig kallelse till samtliga medlemmar. 
 Godkändes av årsmötet. 
 
§ 8. Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning:  
 Verksamhetsberättelsen upplästes av sekreteraren. På fråga från Åke Lillienau om några 
 frågor om vindkraftens påverkan på miljön kommit upp vid besöket i Malung blev 
 svaret att inget mer än det rent allmänna kommit upp.  
 Kassören Göran Barremyr redogjorde för föreningens ekonomi. Föreningens tillgångar 
 har minskat något under det gångna året. Helt i linje med det beslut som togs vid 
 årsmötet 2012. Till största delen beroende på subventionering av bussresan till Malung. 
 Dessutom har heller inget bidrag sökts hos Sunne kommun för skogsmuséet vid 
 Sundsbergs gård. Föreningen har dock fortfarande en god ekonomi. 
 Verksamheten vid museet har mer eller mindre legat i malpåse. Vid föregående årsmöte 
 uppdrogs åt styrelsen att utreda frågan om vem som skall driva museet. Om det hela 
 skulle överlämnas till Värmlands museum. Skolchefen i Sunne kommun, Birgitta 
 Friberg har uttalat önskemål om att det behålls i Sunne, samt hade hon en vision om att 
 utveckla museet på Sundsbergs gård. Uppdrogs åt styrelsen att följa upp frågan. 
 Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning godkändes av årsmötet. 
 Föreliggande balansräkning fastställdes av årsmötet.   
       Se bilaga 2, 3. 
 
 
 



 
 
 
 
§ 9. Revisionsberättelsen föredrogs av revisor Agne Nilsson.  Se bilaga 4. 
 
§ 10. I enlighet med revisorernas förslag beviljades styrelsen ansvarsfrihet för det gångna 
 verksamhetsåret.  
 
 
 
§ 11. Val av styrelse: 
 Lars-Erik Eld 1 år Ordförande 
 Bengt Algotsson 2 år Nyval 
 Gunnar Johansson 2 år 
 Ulf Atterfors  1 år      
 Göran Barremyr 1 år       
 Rune Gård  1 år 
 Bo Gunnarsson 1 år    
   
 
§ 12.        Årsmötet beslutade att ordförande och kassör var för sig äger rätt teckna   
                föreningens firma. 
 
§ 13.  Val av revisorer för en tid av ett (1) år: 
 Agne Nilsson  
 Lars Eriksson 
 Suppleant: Kjell Green 
 
§ 14        Beslut om föreningens medlemsavgift.  
 Årsmötet beslutade att årsavgiften skall vara oförändrad 100:- kr per år. 
 
§ 15. Val av valberedning:  
  Bo-Göte Jordansson  3 år  (Nyval) 
  Rolf Johansson Edane  2 år (Sammankallande) 
  Lennart Mattsson  1 år  
  
§ 16. Några motioner från medlemmar förelåg inte att behandla. 
 
§ 17. Övriga frågor: 

• Bo-Göte Jordansson informerade om Skogshistoriska Sällskapets verksamhet.  
Verksamheten går i princip ut på att göra skogshistoriken tillgänglig för 
allmänheten. Nya medlemmar är också välkomna. Årsavgiften är 270:- kr /år. En 
exkursion anordnas den 22 augusti, samling vid Storbrohyttan, Filipstad kl 09.00. 
Temat är skogens betydelse för gruvdriften. Kostnad 150:- kr för medlem, 200:- kr 
för övriga. 

•  Lars-Erik Eld informerade om att höstträffen 2013 kommer att arrangeras onsdagen 
den 4 sept. Temat blir kyrkans skogar. Ytterligare information kommer senare. 

 
§ 18. Avslutning: 
 I samband med avslutningen riktades ett stort och varmt tack till Karl-Olof 
 Guldbrandsson, som varit med i ledningen allt sedan starten. Karl-Olof har nedlagt ett 
 stort arbete för föreningens utveckling. Karl-Olof tilldelades föreningens standar samt 
 blommor av föreningens ordförande Lars-Erik Eld. Blommor tilldelades även avgående 
  



 
  
  
 
 revisorn Evert Eriksson, samt till dagens värdpar Sven o Marie Bjureld, som nedlagt ett 
 förtjänstfullt arbete för att vi skulle kunna genomföra dagens arrangemang. 
 Mötesordföranden Sven Bjureld tackade därefter mötesdeltagarna för visat intresse och 
 förklarade årsmötet avslutat. 
 Efter detta var det dags att tillsammans med våra damer avnjuta en förträfflig lunch. 
 
 
Vid protokollet dag som ovan 
 
 
Bo Gunnarsson 
 
Justeras 
 
 
Sven Bjureld    Bengt Algotsson 
Mötesordförande 
 
 
 
Göran Jonasson 
 


