PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTET DEN 13 OKTOBER 2018
Plats:

Lödöse museum, Lödöse

Närvarande:

Angela och Magnus Lees, Eva och John Lees, Birgitta Rosenhall,
Anne Marie och Claes Mühlenbock, Mikael Heimann, Ann
Wetherall, Claudio Rusu, Jennifer och Lars Molin, Gunnar
Törnell, Emilia Heimann, Vailet Mühlenbock, Eva Hässler, Barbro
och Björn Tistrand, Susanna E Barnevik, Curry Heimann, Katarina
Mühlenbock, Ylva Mühlenbock, Cecilia och Christian
Mühlenbock, Fredrik Rosenhall (de fyra sistnämnda var inte
närvarande under själva mötet, men deltog i övrigt). Sex barn var
också med.

§1

Ordförande förklarade mötet öppnat.

§2

En tyst minut hölls för våra båda avlidna medlemmar Inga-Lisa Sölvell och
Asbjörn Lenschow.

§3

Katarina Mühlenbock valdes till ordförande.

§4

Barbro Tistrand valdes till sekreterare.

§5

Dagordningen fastställdes enligt förslag.

§6

Ordförande samt Eva Lees och Angela Lees valdes att justera dagens protokoll.

§7

20 medlemmar var röstberättigade.

§8

Kallelse till mötet har skett enligt stadgarna.

§ 9a Mötesordförande föredrog verksamhetsberättelsen.
9b Kassören redogjorde för föreningens ekonomiska status.
9c Revisorn läste upp revisorernas berättelse.
§ 10 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2017.

§ 11 Barbro, Ylva, Claes och Gunnar gick ur styrelsen efter att ha fullgjort sin
mandatperiod och blev avtackade. Katarina avgick som ordförande och
avtackades, men kvarstår i den nya styrelsen för en ny mandatperiod.
§12

Valberedningen föreslog Susanna B som ordförande för ett år. Mötet antog
förslaget.

§ 13 Valberedningen föreslog Birgitta R, Eva L och Angela L till styrelseledamöter
för två år. Mötet antog förslaget.
§ 14 Valberedningen föreslog Christian Mühlenbock till styrelsesuppleant för ett år.
Mötet antog förslaget.
§15

Valberedningen förslog Magnus Johnson till revisor och Sofia Berntsson
Barnevik till revisorssuppleant för nästa räkenskapsår. Mötet antog förlaget.

§ 16 Till valberedning valdes Curry Heimann, Mikael Heimann och Emilia
Heimann.
§ 17 Årsavgiften är oförändrad; kr 100.-/person och kr 150.-/familj.
§ 18 Övriga frågor:
a Birgitta R tog upp frågan angående nästa årsmöte. Hon har varit i kontakt med
Per Rosander i Norrköping och han åtar sig gärna att arrangera mötet nästa år.
Det blir alltså i Norrköping och datum är satt till lördagen den 12 oktober 2019.
(Reservdatum: lördagen den 5 oktober).
b Birgitta berättade om boken ”Svenskar i strid med Hitler”, där ett kapitel
handlar om vår släkting Anders Kullander. Anders dotter Anita Lockhard har
blivit intervjuad av författaren, Lars Gyllenhaal och hon har även skrivit om
boken i vår fb-grupp.
c Gunnar meddelade att det är viktigt att vi håller tiden då medlemsavgiften ska
vara inbetald, dvs den sista januari.
d Gunnar föreslog att vi kunde införa ett rullande schema då det gäller posterna i
styrelsen. På det sättet blir det inte ett så krävande arbete för valberedningen,
vilket varit fallet i år.
§ 19 Ordförande förklarade mötet avslutat.

