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1. Konstaterande att mötet är beslutfört och stadgeenligt utlyst.
Mötet konstaterades vara beslutfört och stadgeenligt utlyst.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Per-Ola Karlsson valdes till mötesordförande och Anna Cederlöf till
mötets sekreterare.
3. Val av två personer att jämte ordförande justera dagens protokoll,
tillika agera rösträknare.
Merja Aho och Edward Blom valdes att jämte ordförande justera dagens
protokoll, tillika agera rösträknare.
4. Justering av röstlängd.
Röstlängden justerades till 26 personer.
5. Fastställande av föredragningslistan.
Föredragningslistan fastställdes som gällande.
6. Läggande av föregående årsmötesprotokoll till handlingarna.
Föregående årsmötesprotokoll lades till handlingarna.
7. Föredragning av den avgående styrelsens års- och kassaberättelse.
Ordförande Per-Ola Karlsson gick i korthet igenom
verksamhetsberättelsen (se bilaga 1). Mötesdeltagaren Edward Blom
påpekade att verksamhetsberättelsen inte redogjorde för
pubverksamhetens byte av lokal från Tre backar till Man in the Moon.
Styrelsen lovade att komplettera nuvarande verksamhetsberättelse med
uppgifter om bytet från gällande datum. Skattmästare Jonas Dahlberg
gick i korthet igenom 2004 års balans- och resultaträkning (se bilaga 2).
Skattmästaren konstaterade avslutningsvis att styrelsen följt föregående
års budget, samt att en förändring inför kommande år blir att avsätta
pengar till en fond för utgifter såsom jubileumsarrangemang och annat
enligt styrelsebeslut.
8. Föredragning av revisionsberättelsen.
Revisorssuppleanten Ola Hammarlund läste upp revisorernas berättelse
med tillägg (se bilaga 3). Ordföranden Per-Ola Karlsson svarade på
revisorernas yrkande om sänkning av medlemsavgiften med att
överskottet beror på när under året räkenskaperna ses över. Revisorernas
granskning av föreningens ekonomi skedde när intäkter, i form av bidrag
från HUMF, just betalats ut. Ordföranden föreslog istället att eventuella
överskott förs över till ett särskilt konto eller en fond för större fester och
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jubileum enligt styrelsebeslut (se punkt 7). Mötesdeltagarna Edward
Blom och Lars Lundqvist mötte revisorernas förslag om sänkning av
medlemsavgiften med att föreningens överskott inte kan betraktas som
orimligt stort, och att en sänkning av medlemsavgifterna är onödig med
tanke på kommande oförutsedda utgifter.
9. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.
Styrelsen beviljandes ansvarsfrihet.
10. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år.
Medlemsavgiften fastställdes liksom föregående år till 65 kronor per
medlem och år.
11. Framförande av valberedningens förslag.
Valberedaren Anders Gidlöf läste upp valberedningens förslag
(se bilaga 4).
12. Val av ordförande.
Per-Ola Karlsson valdes till ordförande.
13. Val av vice ordförande.
Kristina Rosén valdes till vice ordförande.
14. Val av sekreterare.
Lotta Sahlberg valdes till sekreterare.
15. Val av skattmästare.
Jonas Dahlberg valdes till skattmästare.
16. Val av övriga styrelsemedlemmar.
Anastasia Pettersson, Martin Olsson, Lise-Lotte Beke, Audrey Leboida,
Mia Tärnlund, Mariana Eriksdotter-Bergkvist valdes till
styrelsemedlemmar (varav de fyra sistnämnda är nya styrelsemedlemmar
fr.o.m. 2005). Ledamöterna Anette Söderström, Fredrik Öberg, Carita
Rösler och Anna Cederlöf lämnar styrelsen.
17. Val av två revisorer och revisorssuppleant.
Bo Johansson och Mattias Hammarlund valdes till revisorer och Ola
Hammarlund till revisorssuppleant.
18. Val av valberedning.
Merja Aho, Lars Lundqvist och Anette Söderström valdes till
valberedningen (varav den sistnämnda är ny valberedare fr.o.m. 2005).
Anders Gidlöf lämnar valberedningen. Lars Lundqvist valdes till
sammankallande av valberedningen.
19. Behandling av propositioner från styrelsen.
Inga propositioner från styrelsen förelåg.
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20. Behandling om motioner från medlemmar och hedersmedlemmar
Två motioner behandlades på årsmötet (se bilaga 5 och 6). Den första,
som ställdes av Lisa Qviberg, föreslog ett mer genusanpassat alternativ
till den tunga medlemsnålen, som i dagsläget endast syns på männens
kavajslag vid föreningens sammankomster. Under mötet utsågs en
arbetsgrupp på tre personer med uppgift att komma fram till en alternativ
utformning av smycket. Anette Söderström sammankallar till ett första
möte med denna arbetsgrupp som, utöver Anette, består av Eva-Karin
Schönbeck, Anders Gidlöf och Carina Joki.
Den andra motionen, som ställdes av Maria Asp, Edward Blom, Mattias
Hammarlund, Christina Richette och Johnny Wijk, föreslog Lars
Lundqvist till ny hedersmedlem i sällskapet. Ingen av årsmötets
deltagare hade någonting att invända mot förslaget och den nya
hedersmedlemmen möttes med en varm applåd.
21. Behandling av övriga frågor.
Ordförande Per-Ola Karlsson presenterade det förslag som kommit till
föreningen via e-post från Svenska arkivsamfundet (Carina Sjögren)
angående förmedling av en mentor-adept kontakt (se bilaga 7).
Föreningen ska gå vidare med förfrågan, då intresset bland föreningens
medlemmar är stort. Som en första åtgärd ska ett officiellt svar på
förfrågan skrivas.
Ordföranden förklarade årsmötet avslutat.
De avgående styrelsemedlemmarna Anette Söderström, Fredrik Öberg,
Carita Rösler och Anna Cederlöf avtackades med varsin färgglad bukett
tulpaner och en liten flaska mousserande vin.
Sammanfattningvis kan sägas att årets årsmöte hölls kort och koncist,
och inom de på förhand givna tidsramarna. Stämningen under mötet och
i lokalen präglades av en uppslupenhet, spontanitet, värme och
hjärtlighet, vilket tycktes smitta av sig på den efterkommande
föredragshållaren riksarkivarie Tomas Lidman.
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