
 

 

2016-05-20 

 
PROTOKOLL 

ÅRSMÖTE 

 

Tid: Tisdagen 2016-05-17 

Plats: Löfbergs Arena Karlstad. 

 

 

§1. Föreningens 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 Gunnar Johansson, Nordmarkshyttan. 

 

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

 

§ 4. Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Göran Jonasson 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 ett överskott på 5 687,14:- kr. 

 Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning godkändes av årsmötet utan 

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

 

§ 9. Revisionsberättelsen föredrogs av årsmötets ordförande Gunnar Johansson. 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. Stadgeändring. På förslag av styrelsen beslutades om stadgeändring av del av § 1 i 

föreningens stadgar. Enligt styrelsens förslag skall inledningen av §1 ändras till, 

 Kamratföreningen skall vara ett kontaktforum för pensionerade personer i Värmland 

med omnejd, som varit eller är verksamma inom skogsnäringen, med syfte…osv. 

Årsmötet beslöt enhälligt att bifalla styrelsens förslag. 



§ 12. Val av styrelseledamöter 

 Lars-Erik Eld 1 år  Ordförande 1 år. 

 Övriga ledamöter: 

 Bengt Algotsson 1 år  Omval 

 Gunnar Johansson 1 år        -”- 

 Göran Barremyr 2 år            -”- 

 Bo Gunnarsson 2 år       -”- 

 Mats Lindahl  2 år Nyval 

 Lennart Lokind 2 år Nyval   

   

§ 13.        Årsmötet beslutade att ordförande och kassör var för sig äger rätt teckna   

                föreningens firma. 

 

§ 14.  Val av revisorer för en tid av ett (1) år: 

 Lars Eriksson, Forshaga 

 Kurt der Nederlanden, Karlstad  

 Suppleant: Roger Larsson, Deje 

 

§ 15        Beslut om föreningens medlemsavgift.  

Årsmötet beslutade att föreningens årsavgift 2017 skall vara 150:- kr per medlem.  

 

§ 16. Val av valberedning:  

  Bo-Göte Jordansson  1 år (Sammankallande) 

  Börje Müller   2 år (Fyllnadsval för Sune Adolfsson) 

  Sten-Erik Åhlander  1 år (Fyllnadsval för Lennart Lokind som  

            invalts i styrelsen.) 

    

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

 

§ 18. Övriga frågor: 

 Bo-Göte Jordansson påminde om Skogshistoriska sällskapet .Ingen exk. I Värmland 

i år. Däremot blir det en exk. Till Nordens ark, Östergötland samt Gävle-Dala, 

skogsindustriellt kluster i Kvarnsveden. Fler är välkomna som medlemmar. 

 Sven Bjureld propagerade för att fler kvinnor skall beredas möjlighet att bli 

medlemmar i skogsveteranerna. Förslagsvis genom att man även kan betala en 

familjeavgift. Frågan skall beredas i styrelsen inför nästa årsmöte. 

 Bengt Algotsson lyfte fram den personliga skogshistoria som Rune Gårdh skrivit. 

Den är mycket läsvärd. Han uppmanade samtidigt veteranerna att börja skriva sin 

egen ”skogshistoria”. 

 

§ 18. Avslutning: 

Mötesordföranden Gunnar Johansson tackade mötesdeltagarna för visat intresse och 

förklarade förhandlingarna avslutade. 

 Föreningens ordförande Lars-Erik Eld tackade för förnyat förtroende och avslutade 

årsmötet med att avtacka avgående ledamöterna Ulf Atterfors och Rune Gårdh. Ulf 

Atterfors har varit verksam i styrelsen sedan föreningen bildades 1996. Både som 

mångårig ordförande, och senare ledamot. Ulf har lagt ned ett mycket förtjänstfullt 

arbete för föreningens fortbestånd. Rune Gårdh har även han lagt ned ett stort arbete för 

föreningen, som styrelsemedlem i tio (10) år. Ulf belönades med blommor, (han har 

redan fått standar), och till Rune Gårdh överlämnades föreningens standar samt 

blommor, som tack för det arbete de uträttat. 
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