VARBERGS FORNMINNESFÖRENING

Protokoll
Utskriftsdatum
2011-04-11

Protokoll från Varbergs Fornminnesförenings årsmöte på Getteröns Naturum, Varberg,
den 23/3 2011.
§ 1 Mötets öppnande.
§ 2 Val av ordförande, sekreterare samt två protokolljusterare tillika rösträknare för mötet
Till ordförande för mötet valdes Gunnar Carlstedt. Till sekreterare valdes Bengt Mellgren.
Till protokolljusterare och rösträknare valdes Ove Johansson och Göran Bengtsson.
§ 3 Godkännande av kallelse till årsmötet skett i behörig ordning och om dagordningen kan
godkännas
Kallelsen till årsmötet har skett via utskick av årets program och det godkändes.
§ 4 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§ 5 Verksamhetsberättelsen
Gunnar Carlstedt läste upp verksamhetsberättelsen för år 2010.
§ 6 Ekonomisk redovisning
Stig Jakobsson gick igenom den ekonomiska redovisningen för år 2010. .
§ 7 Revisionsberättelsen
Revisionen har inte föranlett några anmärkningar och revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för
styrelsen.
§ 8 Ansvarsfrihet för styrelsen
Ansvarsfrihet beviljades för styrelsen för år 2010.

§ 9 Val av styrelse
Följande val gjordes till styrelsen
Ordförande: Göran Bengtsson, Varberg, omval 1 år.
Vice ordförande: Gunnar Carlstedt, omval 1 år.
Sekreterare: Bengt Mellgren, omval 1 år.
Kassör, tillika firmatecknare i Varbergs Sparbank: Stig Jakobsson, 410310-4610, omval 1 år
Ledamöter: Britt-Marie Carlstedt, omval 1 år; Christer Glansén, om val 1 år; Berit Ganmyr,
nyval 1 år.
Suppleant: Lena Berglund, omval 1 år,
Valberedning: Ove Johansson (sammankallande), omval 1 år; Anders Nylén, omval 1 år,
Revisorer: Ingela och Kurt Andersson, omval 1 år
Revisorssuppleant: Susanne Eklund-Ståhlberg, omval 1 år
§ 10 Beslut om medlemsavgifter
Det beslutades att bibehålla samma medlemsavgift för år 2012: 100 kr för enskild, 150 kr för
familj.
§ 11 Ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmöte
Det fanns inga ärenden.
§ 12 Ärenden eller förslag från föreningsmedlem
Det fanns inga ärenden eller förslag.
§ 13 Övriga ärenden och frågor
Marianne Nyqvist efterfrågade en lista på medlemmarnas e-postadresser. Gunnar Carlstedt
meddelade att proverna från Rolfstorp, svar inkommer inom kort.
Det ekonomiska överskott som för närvarande finns är avsedda bland annat till projektet i
Rolfstorp.
§ 14 Mötets avslutande
Mötet avslutas.

_________________________
Bengt Mellgren, sekreterare
Justerat
_________________________
Ove Johansson

____________________________
Göran Bengtsson

