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Protokoll 
 
DATUM: Lördagen den 29 maj 2010 
PLATS: Tankhuset 
TID: Kl 17:00 

Mötets öppnande 
Lars Gustafsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnad. 

Följande medlemmar var representerade på mötet; 

Gudmund Eriksson 

Hans Örnhagen 

Josephine Weckman 

Lars Gustafsson  

Ola Lindh 

Per-Einar Strömme 

Peter Lögdberg 

Robert Hjälte 

Åke Johansson 

Åke Larsson 

1. Val av: 
a: ordförande för mötet 
Till ordförande för mötet valdes Lars Gustafsson. 
b: sekreterare för mötet 
Till sekreterare för mötet valdes Åke Johansson. 

2. Fråga om mötets behöriga utlysande och fastställande av dagordningen 
Det fastställdes att mötet blivit i behörig ordning utlysts och utsänd dagordning godkändes. 

3. Val av två justeringsmän att jämte ordf. justera protokollet för mötet 
Till justerare för mötet valdes Hans Örnhagen och Åke Larsson. 

4. Behandling av styrelsens berättelse över verksamhet och förvaltning. 
a: styrelsens årsredovisning. 
Lars Gustafsson föredrog styrelsens årsredovisning. 
b: ekonomisk redovisning. 
Lars Gustafsson och Åke Johansson föredrog ekonomisk redovisning 

5. Behandling av revisorernas berättelse. 
Revisionsberättelsen var ej klar. 

6. Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året 
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet med den förutsättning att revisionsberättelsen skall vara klar till den 15 
juni 2010 och att revisorerna godkänt årsredovisningen för år 2009. 

7. Behandling av förslag till inkomst- och utgiftsstat för kommande verksamhetsår 
Åke Johansson föredrog föreslagen budget för 2010 som sedan diskuterades. 

8. Fastställande av inkomst och utgiftsstat för kommande år 
Mötet fastställde inkomst och utgiftsstat för 2010 
Åke Johansson fick i uppdrag att sända ut faktura på medlemsavgift senast den 30 juni 2010 
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9. Fastställande av årsavgift och minimibidrag för sponsormedlem 

Medlemsavgift för 2011 är 250kr 
Sponsormedlem liten för 2011 är 500kr 
Sponsormedlem stor för 2011 är 5000kr 

10. Val av vice ordförande och klubbmästare på två år. 
Mötet valde Steven Eriksson som vice ordförande 
Mötet valde Åke Johansson som klubbmästare 

11. Val av två styrelsemedlemmar på ett år 
 Mötet valde Hans Örnhagen och Robert Hjälte 

12. Val av två styrelsesuppleanter på ett år 
Mötet valde Magnus Lindström och Bert Westenberg 

13. Val av två revisorer på ett år 
Mötet valde Joakim Löfquist och Anders Nicklasson  

14. Val av en revisorsuppleant på ett år 
Mötet valde Claes Lindemark.  

15. Val av valberedning varvid sammankallande skall utses på ett år 
Mötet valde Lennart Kattel och Peter Lögdberg 
Sammankallande är Lennart Kattel 

16. Övriga val 
Det fanns ej några. 

17. Behandling av till årsmötet inkomna skriftliga frågor och motioner 
Inga skriftliga har inkommit. 

18. Övriga ärenden 
Det pratades om öppethållande av Tankhuset och hur vi skall kunna öka antalet som bidrar. 

19. Mötet avslutas 
Lars Gustafsson tackade för mötet och förklarade mötet avslutad. 

 

    

____________   ____________ 
Åke Johansson   Lars Gustafsson 
Vid protokollet   Ordförande 

 

 

____________   ____________ 
Hans Örnhagen   Åke Larsson 
Justeras:   Justeras: 


