Protokoll fört vid Göteborgs Garnisons
Kamratförenings årsmöte den 2 mars
år 2011

§1

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

§2

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

§3

Val av ordförande för mötet
Mötet valde Bo Andersson till mötesordförande

§4

Fastställande av dagordningen.
Den förelagda dagordningen godkändes.

§5

Val av två justeringsmän
Till justeringsmän att tillsammans med ordförande justera protokollet valdes Stig Jacobsson
och Helmer Ternegren

§6

Fråga om fullmakter.
Inga fullmakter fanns.

§7

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

§8

Verksamhetsberättelse.
De närvarande bereddes möjlighet att läsa igenom verksamhetsberättelsen för 2009 och
ställa frågor på densamma vilka besvarades av representanter för styrelsen.

§9

Förvaltningsberättelsen.
Kassören S – G Palm läste upp och kommenterade den ekonomiska delen av
förvaltningsberättelsen.

§ 10 Revisionsberättelsen.
Revisorn Jan Blom läste upp revisionsberättelsen.
§ 11 Ansvarsfrihet.
Revisorerna föreslog att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2008.
Årsmötesdeltagarna beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009.

§ 12 Fastställande av inkomst och utgiftsstat för 2011.
Kassören läste upp styrelsens förslag till inkomst och utgiftsstat för år 2010.

Årsmötet beslöt att tillstyrka förslaget .
Stämman beslöt också att årsavgiften för år 2011 ska vara oförändrad 150 kr per år och
medlem.

§ 13 Ärenden som styrelsen hänskjutit till årsstämman.
Inga ärenden förelåg
§ 14 Val av ordförande.
Till ordförande för 2010 valdes Bo Andersson.
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§ 15 Val av styrelseledamöter
Efter val ingick följande ledamöter i styrelsen:
Gustav Lundberg
Peder Lidbark
Kjell Sörquist
Christer Norlander
Sven-Göran Palm
Christer Fagervall
Kaj Modig

vald 2009 på 2 år
vald 2009 på 2 år
vald 2009 på 2år
omval 2010 på 2 år
omval 2010 på 2 år
omval 2010 på 2 år
nyval 2010 på 2 år

Informatör
Som informatör på ett år utsåg mötet Kaj Modig
§ 16 Val av revisorer och revisorssuppleanter
Till revisorer valdes
Jan Blom
omval på 2 år
Lennart Lindgren
vald 2009 på 2 år
Till revisorsuppleanter valdes
Lars Fuxén
omval på 2 år
Thorild Gustavsson
vald 2009 på 2 år
§ 17 Val av valberedning: Ingemar Apelstig omvaldes på 1 år
§ 18 Utdelning av veterannålar, standar och förtjänstmedalj
Då ingen veteranerna var närvarande beslöt mötet att de skall kallas och få sin veterannål i
samband med höstmiddagen.
§ 19 Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet och tackade de närvarande samt bjöd in till middag på
Älvsborgsmässen ( fd officersmässen ).
Vid protokollet

Christer Norlander
sekreterare

Protokollet justeras

Bo Andersson

Stig Jacobson

Helmer Ternegren

mötesordförande
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