Sällskapet Emil Hildebrands Vänner
ARSMÖTESPROTOKOLL
2008-03-25

Årsmöte
Tid
Plats

2008-03-25, kl. 18.00-20.45
Armemuseum

Innan mötet fick medlemmarna en visning av Armemuseets arkiv.

1. Konstaterande att mötet är beslutfört samt stadgeenligt utlyst
Årsmötet konstaterade att mötet var beslutfört samt stadgeenligt utlyst.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Kristina Rosen valdes till mötesordförande. Agnes Sollid valdes till sekreterare.
3. Val av två personer att jämte ordförande justera dagens protokoll, tillika agera
rösträknare
Lotta Sahlberg och Christian Richette valdes till justerare och rösträknare.
4. Justering av röstlängd
Röstlängden förklarades justerad, se bilaga 1.
5. Fastställande av föredragningslistan
Föredragningslistan fastställdes med tillägg av punkten "medaljkommitten" under övriga frågor
(punkt 20).
6. Läggande av föregående årsmötesprotokoll till handlingarna
Föregående årsmötesprotokolllades till handlingarna.
7. Föredragning av den avgående styrelsens års- och kassaberättelse
Skattmästare Ann-Kristin Fredi"iksson gick igenom års- och kassaberättelsen, se bilaga 2. Hon
berättade att en del medlemmar har varit osäkra på vilken medlemsavgift som gäller och att en del
medlemsavgifter för 2006 kom in under 2007. Detta gör att den totala summan medlemsavgifter
varierar kraftigt de senaste åren.
För 2007 fick sällskapet ett positivt ekonomiskt resultat.
8. Föredragning av revisionsberättelsen
Revisor Edward Blom redovisade revisionsberättelsen, se bilaga 3. Revisorerna var nöjda med
styrelsens arbete och ansåg att styrelsen borde beviljas ansvarsfrihet.
9. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslutade att ge ansvarsfrihet för styrelsen.
Därefter gick Kristina Rosen igenom verksamhetsberättelsen och verksamhetsplanen, se bilaga 4
och 5.
10. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år
Årsmötet beslutade att medlemsavgiften förblir oförändrad, alltså på 60 kr per medlem och år.
11. Framförande av valberedningens förslag

Lars Lundqvist berättade om valberedningens arbete och läste så upp valberedningens förslag på
ny styrelse, se bilaga 6. Kristina Rosen, Martil1 Olsson och Steve Olsson har valt att lämna
styrelsen. Valberedningens förslag är en styrelse med 10 styrelsemedlemmar.

12. Val av ordförande och vice ordförande
Som ny ordförande föreslog valberedningen Eva-Maria Hellblom. Årsmötet beslutade att EvaMaria Hellblom väljs som ordförande.
Som ny vice ordförande föreslog valberedningen Henrik Liljegren. Årsmötet beslutade att
Henrik Liljegren väljs som vice ordförande.
13. Val av sekreterare
Som ny sekreterare föreslog valberedningen Tina Baudou. Årsmötet beslutade att Tina Baudou
väljs till sekreterare.
14. Val av skattmästare
Valberedningen föreslog omval av Ann-Kristi11 Fredriksson som skattmästare. Årsmötet
beslutade omval av Ann-Kristi11 Frech-iksson som skattmästare.
15. Val av övriga styrelsemedlemmar
Valberedningen föreslog att Jaan Pannel och Agnes Sollid sitter kvar som styrelseledamöter. Som
tillträdande styrelseledamöter föreslogs Anna Zeuthen, Margarita Feldman, Jenny Rehn och
Thorleif Persson. Årsmötet beslutade att välja in dessa personer i styrelsen.
16. Val av två revisorer och revisorssuppleant
Som revisorer föreslog valberedningen omval av Edward Blom och J onas Dahlberg. Som
revisorssuppleant föreslog valberedningen omval av Ola Hammarlund. Årsmötet beslutade att
Edward Blom och J onas Dahlberg väljs som revisorer och att Ola Hammarlund väljs som
revisorssuppleant.
17. Val av valberedning
Årsmötet beslutade om omval av Lars Lundqvist och Per-Ola Karlsson samt nyval av I<:ristina
Rosen. Lars Lundqvist blir sammankallande i valberedningen.
18. Behandling av propositioner från styrelsen
I<:ristina Rosen läste upp styrelsens proposition, se bilaga 7.
Frågan diskuterades när kursarna skall bÖ1ia betala medlemsavgift, efter ett år eller efter ett och
ett halvt år. Per-Ola Karlsson och Lars Lundqvist berättade (innan berättar) att tidigare har
kursarna först börjat betala efter ett och ett halvt år. Så har även gjorts under 2007.
Årsmötet beslutade att anta styrelsens proposition. Detta innebär att utskick för inbetalning av
medlemsavgift på 60 kronor kommer att ske i april 2008 för innevarande år samt i december
2008 för nästkommande år.
I<:risti11a Rosen läste därefter upp information om verksamhetsutskott, se bilaga 7.

19. Behandling av motioner från medlemmar och hedersmedlemmar
Inga motioner hade inkomnut till styrelsen.

20. Behandling av övriga frågor
Medaljkommitten.
Kristina berättade om medaljkommittens arbete och svårigheter. Diskussion utbröt där många
personer hade starka uppfattningar om ämnet. Årsmötet beslutade att tillsätta en ny
medaljkommitte bestående av Jaan Pannel, Edward Blom, Agnes Sollid, Dag Björklund och
Anders Gidlöf. Medaljkommitten får i uppgift att utreda vem som eventuellt skall få medalj och
vad det kommer att kosta. Kommitten skall rapportera till styrelsen.
Per-Ola Karlsson föreslog att sällskapets standard skall finnas på arkivveckan i Göteborg i maj
2008. (LS förslag stryk som innan stod: och visas upp där.) Årsmötet beslutade att standaret
skall representera sällskapet på arkivveckan.
Edward Blom läste upp en dikt till avgående ordföranden Kristina Rosen, se bilaga 8.
Lars Lundqvist läste upp en dikt till avgående vice ordförande och webbmaster Martin Olsson, se
bilaga 9.
De avgående styrelseledamöterna Kristina Rosen och Martin Olsson avtackades till sist av
styrelsen med bl.a. blommor och presentkort.
Arsmötet avslutades kl. 20.45.
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