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PROTOKOLL 

ÅRSMÖTE 
 
Tid: Torsdagen 2012-05-24 
Plats: Naturbruksgymnasiet Södra Viken 

 
 

§1. Ordförande Ulf Atterfors hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat. 
 Årsmötet inleddes med parentation för att hedra minnet av under året avlidna 
 medlemmar.       
 
§ 2. Till ordförande för mötet valdes Karl-Olof Guldbrandsson, Arvika. 
 
§ 3. Till sekreterare för mötet valdes Bo Gunnarsson, Sunne 
 
§ 4. Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Holger Bergström och Göte Vålvik, 
 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: Föreningen har för närvarande 
 mycket god ekonomi och förslag framfördes att en del av pengarna kanske skulle 
 användas till att dela ut stipendium till studerande på t.ex. Södra Viken och eller 
 Lillerud. Viss subvention kan också ske vid någon resa vid föreningens höstträff.  
 Uppdrogs åt styrelsen att komma med förslag. 
 Bidrag har under året erhållits från Sunne kommun gällande skogsmuséet på Sundbergs 
 gård i Sunne. För innevarande år har inget bidrag sökts då verksamheten i princip ligger 
 i malpåse. Osäkerhet råder om vilka som skall sköta muséet, och då skogsveteranerna i 
 Sunne inte längre har kraften att göra detta framlades förslag om att undersöka om 
 Värmlands museum har intresse av att överta materialet. Styrelsen fick i 
 uppdrag att bereda frågan. 
 Föreliggande balansräkning fastställdes av årsmötet. Verksamhetsberättelse och 
 ekonomisk redovisning godkändes av årsmötet.  
       Se bilaga 2, 3. 
 
§ 9. Revisionsberättelsen föredrogs av revisor Evert Eriksson.  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 Ny ordförande 
 Ulf Atterfors  2 år      
 Göran Barremyr 2 år       
 Karl-Olof Guldbrandsson 1 år  
 Rune Gård  2 år 
 Bo Gunnarsson 2 år    
 Gunnar Johansson 1 år   
 
§ 12.        Årsmötet beslutade att ordförande och kassör var för sig äger rätt teckna   
                 föreningen. 
 
§ 13.  Val av revisorer för en tid av ett (1) år: 
 Agne Nilsson  
 Evert Eriksson 
 
 Suppleant: Kjell Green 
 
§ 14. Val av valberedning:  
  Lennart Mattsson  2 år (Sammankallande) 
  Harry Johansson  1 år 
 Rolf Johansson Edane  3 år 
  
§ 15. Några motioner från medlemmar förelåg inte att behandla. 
 
§ 16. Övriga frågor: 

Årsmötet beslutade att årsavgiften skall vara oförändrad 100:- kr per medlem.  
 

§ 17. Avslutning: 
 Mötesordföranden Karl-Olof Guldbrandsson framförde i samband med avslutningen ett 
 stort och varmt tack till avgående ordföranden Ulf Atterfors, som varit i ledningen för 
 föreningen allt sedan starten. Ulf har lagt ned ett stort arbete för föreningens utveckling. 
 Ulf tilldelades föreningens standar.  
 Nyvalde ordföranden Lars-Erik Eld tackade för förtroendet och hoppades kunna 
 fortsätta i samma anda. 
 Innan mötesordföranden Karl-Olof Guldbrandsson kunde slå klubban i bordet företogs 
 en kort presentationsrunda av deltagarna, därefter tackade han för visat intresse och 
 förklarade årsmötet avslutat. Efter detta var det dags att tillsammans med våra damer 
 avnjuta en förträfflig lunch på Gyda i Gettjärn. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Vid protokollet dag som ovan 
 
 
Bo Gunnarsson 
 
Justeras 
 
 
Karl-Olof Guldbrandsson   Holger Bergström 
Mötesordförande 
 
 
 
Göte Vålvik 
 


