Protokoll fört vid årsmöte för Vänergaleasen
Minas Vänner den 27 mars 2012 i Sockerbrukets lokal Sockertoppen i Lidköping.
28 medlemmar hade hörsammat kallelsen.

1. Föreningens ordförande Claès Johansson hälsade alla hjärtligt välkomna
2. Till ordförande för årsmötet valdes Claès Johansson
3. Till sekreterare för årsmötet valdes Lars Göran Nilsson
4. Till justeringsmän för årsmötesprotokollet valdes Per-Olof Bertilsson och Lennart Wikström
5. Årsmötet ansågs vara behörigen utlyst
6. Dagordningen för årsmötet godkändes
7. Tid gavs för enskild genomläsning av verksamhetsberättelse som därefter godkändes enhälligt.
Ordföranden redogjorde för den ekonomiska redovisningen med resultat och balansräkning.
8. Ordföranden läste upp revisionsberättelsen
9. Resultat och balansräkning godkändes enhälligt
10. Med ovanstående som grund beslöts enhälligt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011
11. Beslöts att bibehålla de medlemsavgifter som fastställdes vid föregående årsmöte, och som då
gäller för år 2012 – 2013.
12. Val av ordinarie ledamöter i styrelsen valdes enhälligt enligt valberedningens förslag:
 v ordf Torsten Kärrbrink på 2 år (omval)
 kassör Lars-Göran Nilsson på 2 år (omval)
 ledamot Håkan Fredholm på 2 år (omval)
 ledamot Rune Karlsson på 2 år (nyval)
Stämman uppdrog åt styrelsen att se över frågan hur ordinarie sekreterare kan få uppbackning, en
vice sekr, med bl a medlemsregister och ersättning vid möten. På samma sätt kan styrelsen också
se om det bör tillskapas även en vice kassör.
13. Valberedningen hade även ett förslag för styrelsesuppleanterna vilket godkändes enhälligt:
Omval på 1 år för Per Albinsson, Kristina Bengtsson, Göran Elmbrandt, Stefan Eriksson (ny),
Henrik Josten, Eva Magnil, Tony Näslund och Hans Svensson.
14. Valberedningens förslag på revisor och revisorsuppleant godkändes
enhälligt och utföll sålunda:
revisor Jörgen Johansson på 1 år (omval)
revisorsuppleant Erling Nilsson på 1 år (omval).

15. Till valberedning på 1 år omvalde årsmötet
enhälligt Siewert Josefsson, ordinarie och Inghar Främberg, ers
16. Fastställdes att som tidigare äger ordf och ytterligare en styrelsemdlem rätt att
teckna firman i förening. Kassören äger ensam rätt att utföra löpande ärenden, som
fakturahantering, via bank och internetbank.
17. Några motioner har ej inkommit.
18. Övriga frågor.
 Beslöts att låta Håkan Fredholm eventuellt komplettera radiolicens och att låta Stefan Eriksson
representera förening vid denna utbildning.
 Beslöts att ta kontakt med Räddningstjänsten för samarbete i ungdomsfrågor.
 Ordf berättade ur sitt eget manus till teaterprojektet Mina – Äventyr på Vänern och informerade
om projektet.
19. Kvällens liksom föreningens ordförande tackade för den stora uppslutningen samt avslutade
kvällens möte, varpå det serverades en mindre måltid
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