Protokoll fört vid SDHFs årsmöte 2007-03-17
i Dyktankhuset på Galärvarvet.
1.
2.
3.
4.

Föreningens Ordförande Hans Örnhagen öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
Till mötesordförande väljs Hans Örnhagen och till mötessekreterare Hans Bohlin.
Frågan om mötets behöriga utlysande, mötet fastslår att så är fallet.
Till justeringsmän, tillika rösträknare, väljs Magnus Lindström och Mikael
Hallingstam.
5. Hans Örnhagen redovisar styrelsens verksamhetsberättelse för året som gått.
6. Lars Gustafsson redogör för ekonomin under det gångna året.
7. Åke Johansson läser upp revisorernas berättelse för bokföringsårat 2006.
8. Mötet beslutar om att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2006.
9. Hans Örnhagen redogör för verksamhetsplanen 2007, vilken godkändes av mötet.
Under denna punkt redogjordes och diskuterades även medlemsenkäten som delats ut i
Signallinan nr 18 (Julnummer 2006). Endast 4 svar hade inkommit, men styrelsen tror
sig härav kunna dra slutsatsen att medlemmarna i stort sett är nöjda med hur
föreningen drivs och inte vill se större förändringar.
10. Lars Gustafsson redovisar budgetförslag för 2007, varpå den godkänns av mötet.
11. Årsavgiften för 2008, efter en kort diskussion enas mötet om en höjning av medlemsavgiften för enskilda till 250 kronor, vilken fastställdes för 2008. Avgifter för
föreningar och sponsorer är sedan tidigare justerade av styrelsen till 500, 3000 eller
5000 kronor.
12. Val av styrelse ledamöter: Till ordförande för en tid av två år valdes Hans Örnhagen.
Till sekreterare för en tid av två år valdes Hans Bohlin. Till ordinarie styrelseledamöter (2st) för en tid av ett år valdes Nagamom Andersson och Robert Hjälte. Till
styrelsesuppleanter (2st) för en tid av ett år valdes Jaan Joandi och Lars Holm. Till
revisorer för en tid av ett år valdes Åke Johansson och Joakim Löfqvist samt till
revisorsuppleant Claes Lindemark. Till valberedning för en tid av ett år valdes Lennart
Kattel och Peter Lögdberg.
13. Övriga frågor: Ordföranden redogör för avtalet SMM/SDHF, samt det fortsatta arbetet
med pannhuset, vilken även diskuterats under punkten verksamhetsberättelse och plan.
14. Ordföranden frågar om mötet godkänner att årsmöte 2008 flyttas från första till andra
kvartalet. Frågan besvaras med ja. Denna andra omröstning möjliggör avsteg från
stadgarna, som föreskriver årsmöte under 1:a kvartalet. Syftet är att förlägga mötet i
Lysekil i Juni 2008 med Stig Insulan som arrangör.
15. Efter motion av Anders Ståhl beslutar årsmötet att planera för montering av en
kopparplåt till minne av A von Treileben i Appertin sommaren/hösten 2009.
16. Ordföranden tackar för visat intresse varpå mötet avslutas.
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