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§ 1 Mötets öppnande. 
 Ordförande öppnade årsmötet och hälsade de närvarande medlemmarna välkomna 
 

§ 2 Parentation.  
Mötet höll en tyst minut för att hedra de åtta medlemmar som gått ur tiden sedan förra 
årsstämman. 

 

§ 3 Val av ordförande för mötet 
 Mötet valde Bo Andersson till mötesordförande 
 

§ 4 Ordförandes val av sekreterare 
 Ordförande valde Christer Norlander 
 
§ 5 Fastställande av dagordningen. 
 Den förelagda dagordningen godkändes.  
 
§ 6 Val av två justeringsmän 
 Till justeringsmän att tillsammans med ordförande justera protokollet valdes Stig Jacobsson och Lennart 

Hammarstrand. 
 

§ 7 Fråga om fullmakter. 
 Inga fullmakter fanns. 
 

§ 8 Fråga om kallelse behörigen skett. 
 Årsmötet godkände att kallelsen hade skett enligt stadgarna. 
 

§ 9 Styrelsens verksamhetsberättelse. 
 A / den verbala delen 
 De närvarande bereddes möjlighet att läsa igenom verksamhetsberättelsen för 2011 och 
 ställa frågor på densamma vilka besvarades av representanter för styrelsen. 
 B / den ekonomiska delen 
 Kassören gick igenom och förklarade siffrorna i resultat och balansräkningen 
  

§ 10 Revisionsberättelsen. 
Revisorn Lennart Lindgren läste upp revisionsberättelsen. 

  

§ 11 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
 Revisorerna föreslog att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
 2011.  

Årsmötesdeltagarna beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011. 
 

§ 12 Fastställande av inkomst och utgiftsstat för 2013. 
 Kassören läste upp styrelsens förslag till inkomst och utgiftsstat för år 2013.   
 Årsmötet beslöt att tillstyrka förslaget . 
 

§ 13  Fastställandet av årsavgiften för 2013 
Årsmötet beslöt att årsavgiften för år 2013 ska vara oförändrad 150 kr per kalenderår och medlem.  
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§ 14 Ärenden som styrelsen hänskjutit till årsstämman. 
a/ fasställandet av föreningens logotyp 
Årsmötet beslöt att föreningens logotyp tillsvidare skall utgöras av en färgbild efter en tavla av Arne 
Håkansson. Utseende enligt protokollshuvudet.  
b/ fastställandet av nya reviderad stadgar 
Årsmötet beslöt att godkänna det reviderade förslaget till nya stadgar som förelåg och som bifogas 
protokollet. 

 

§ 15 Motioner 
 Inga motioner hade inkommit vid motionstidens slut 
 
§ 16 Val av ordförande på 2 år. 

Till ordförande för 2012 och 2013 valdes Fred Backlund 

 
§ 17 Val av styrelseledamöter och museiföreståndare 
    

 Bo Andersson fyllnadsval på 1 år 
 Christer Norlander omvaldes som ledamot på 2 år 
 Sven-Göran Palm omvaldes som ledamot på 2 år 
 Kaj Modig omvaldes som ledamot på 2 år tillika informatör 
 Lennart Hammarstrand nyval som ledamot på 2 år 
 Niklas Bogestål nyval som ledamot på 2 år  

 

 Gustav Lundberg  omvaldes på 1 år som traditionsbevarare/museiföreståndare 
  

§ 18 Val av revisorer och revisorssuppleanter 
 Till revisorer omvaldes Jan Blom på 2 år 
 Till revisorsuppleanter omvaldes Lars Fuxén på 2 år 
  

§ 19 Val av valberedning: Ingemar Apelstig omvaldes på 1 år 
 

§ 20 Utdelning av veterannålar, standar och förtjänstmedalj 
Följande tilldelades Kamratföreningens veterannål 
Mats Jonshede, Anders Hyllander, Kent Green, Tor-Björn Bertilsson, Peder Lidbark, Fred 
Backlund, Gunnar Hellekant, Björn Knutsson, Rolf Allström 

 

§ 21  Mötets avslutande 
Ordförande avslutade mötet och tackade de närvarande samt bjöd in till middag på 
Älvsborgsmässen med ett föredrag om Göteborgs Gatunamn med föredragshållaren Gbg 
Stads f d borgmästare Jörgen Linder. 

Vid protokollet 
 
 
 

Christer Norlander 
sekreterare 
 

Protokollet justeras 
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Bo Andersson   Stig Jacobsson Lennart Hammarstrand 
mötesordförande    


