
 

 

2015-05-28 

 
PROTOKOLL 

ÅRSMÖTE 

 

Tid: Tisdagen 2015-05-19 

Plats: Sillegården i V:a Ämtervik. 

 

 

§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 Bengt Jonsson, Forshaga. 

 

§ 3. Till sekreterare för mötet valdes Bo Gunnarsson, Sunne 

 

§ 4. Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Holger Bergström och Göte Vålvik, 

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 ca tre 

 veckor före årsmötet. Godkändes av årsmötet. 

 

§ 8. Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning:  

 Verksamhetsberättelsen upplästes av sekreteraren. 

 Kassören Göran Barremyr redogjorde för föreningens ekonomi. Föreningens 

 verksamhet har under det gångna året gett en förlust på 5 626,92:- kr. 

 Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning godkändes av årsmötet utan 

 kommentarer. Föreliggande balansräkning fastställdes av årsmötet.         Se bilaga 2, 3. 

 

§ 9. Revisionsberättelsen föredrogs av kassören Göran Barremyr. Revisorerna föreslog  

årsmötet att styrelsen skulle beviljas full ansvarfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

       Se bilaga 4. 

 

§ 10. I enlighet med revisorernas förslag beviljades styrelsen ansvarsfrihet för det gångna 

 verksamhetsåret.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

§ 11. Val av styrelseledamöter 

 Lars-Erik Eld 2 år Ordförande 1 år. 

 Övriga ledamöter: 

 Bengt Algotsson 2 år Omval 

 Gunnar Johansson 2 år       -”- 

 Ulf Atterfors  1 år Kvar      

 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: 

 Lars Eriksson 

 Kurt der Nederlanden  

 Suppleant: Kjell Green 

 

§ 14        Beslut om föreningens medlemsavgift.  

Årsmötet beslutade att föreningens årsavgift skall vara 150:- kr per medlem och år.  

 

§ 15. Val av valberedning:  

  Sune Adolfsson  3 år (Nyval) 

  Lennart Lokind  2 år Sammankallande 

  Bo-Göte Jordansson  1 år  

    

§ 16. Några motioner från medlemmar förelåg inte att behandla. 

 

§ 17. Övriga frågor: 

 Bo-Göte Jordansson påminde om Skogshistoriska sällskapets exkursion i 

Klarävdalen den 2 juni med temat ”70-talets barkborreangrepp, Vad hände sedan?”. 

Bo-Göte gjorde även reklam för en bok om sågverksnäringen i Sverige. 

 Lars-Erik Eld redogjorde för en planerad exkursion till det brandhärjade området i 

Västmanland som tema för vår höstträff. Intresset var stort bland veteranerna. 

 

 

§ 18. Avslutning: 

Mötesordföranden Bengt Jonsson tackade mötesdeltagarna för visat intresse och 

förklarade årsmötet avslutat. 

Efter årsmötet äntrade eftermiddagens exkursionsvärd Ola Persson scenen och gav en 

mycket intressant bakgrundsbeskrivning av den verksamhet som bedrivs på deras gård.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vid protokollet dag som ovan 

 

 

 

Bo Gunnarsson 

 

Justeras 

 

 

Bengt Jonsson    Holger Bergström 

Mötesordförande 

 

 

 

Göte Vålvik 

 

 


