
Protokoll fört vid årsmöte för Vänergaleasen 

Minas Vänner den 23 mars 2010 i Socker- 

brukets lokal Sockertoppen i Lidköping.  

Ett 25-tal medlemmar hade hörsammat  

kallelsen. 

 

 

 

  1.   Föreningens ordförande Claès Johansson hälsade alla hjärtligt välkomna. 

 

  2.   En parentation hölls över två medlemmar som avlidit under 2009. 

 

  3.   Till ordförande för årsmötet valdes Claès Johansson. 

 

  4.   Till sekreterare för årsmötet valdes Jan Grebin. 

 

  5.   Till justeringsmän för årsmötesprotokollet valdes Per-Olof Bertilsson och Bo Hjelmqvist. 

 

  6.   Årsmötet ansågs vara behörigen utlyst. 

 

  7.   Dagordningen för årsmötet godkändes. 

 

  8.  Tid gavs för enskild genomläsning av verksamhetsberättelse som därefter godkändes enhälligt. 

       Ordföranden redogjorde för den ekonomiska redovisningen med resultat och balansräkning.  

 

  9.   Ordföranden läste upp revisionsberättelsen. 

 

10.   Resultat och balansräkning godkändes enhälligt. 

 

11. Med ovanstående som grund beslöts enhälligt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksam- 

      hetsåret 2009. 

 

12. Då 2 förslag till årsavgifter för 2011 framkommit gjordes en omröstning via handuppräckning  

      och avgifterna beslöts enligt följande: Junior < 18 år 100 :-, enskild medlem 200:-, familje- 

      medlem 100:- samt 500:- för företag eller organisation. 

      Dessutom beslöts att medlemsavgifterna för 2011 skall vara inbetalda senast 31/12 2010. 

 

13. 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 Hans Bleeker på 2 år (nyval) 

        

14. Valberedningen hade även ett förslag för styrelsesuppleanterna vilket godkändes enhälligt: 

      Omval på 1 år för Per Albinsson, Göran Elmbrandt, Henrik Josten, Rune Karlsson, Lennart  

      Lindstedt, Tony Näslund och Hans Svensson. 

 

      Nyval på 1 år för Kristina Bengtsson och Eva Magnil. 

 

15. Valberedningens förslag på revisor och revisorsuppleant godkändes  

      enhälligt och utföll sålunda:  

      revisor Jörgen Johansson på 1 år (omval) 

      revisorsuppleant Erling Nilsson på 1 år (nyval). 

 



 

 

 

16. Till valberedning på 1 år omvalde årsmötet  

      enhälligt Bosse Hjelmqvist och Inghar Främberg. 

 

17. Några motioner har ej inkommit. 

 

18. Övriga frågor. 

      * I stadgarna för Minas vänner står att kallelse till årsmöte skall ske skriftligt. Efter att  

        föreningen bildades har det skett mycket på informationsfronten framförallt inom  

        datatekniken.  

        Med anledning av detta har styrelsen ett förslag till hur kallelser kan ske fortsättningsvis: 

        1.  E-post via Internet   

        2.  Hemsida (www.msmina.se) via Internet 

        3.  Information i klubblokal vid Mina:s kaj 

        4.  Annonsering i NLT under Föreningar 

        5.  Brev via Posten 

        Med ovanstående som grund beslutade årsmötet att enhälligt godkänna förslaget. 

 

      * Stadgeändring.  

   Efter ovanstående beslut är första steget nu taget för en stadgeändring av hur kallelsen  

   skall tillställas medlemmarna. Nästa steg och ett genomförande av ändringen kommer  

   att ske vid ett kommande styrelsemöte. 

 

* 2010 års sommarsegling.  

         En information gavs av Håkan och Torsten hur läget är inför den stora seglatsen som planeras  

         för Mina i sommar. Inget är visserligen beslutat ännu då någon sistadag för anmälan inte satts  

         och vi därigenom inte vet om projektet kommer att bära sig. Planeringen går dock vidare och  

         många turer återstår. 

 

* Avtackning  

   Tage Holmgren har beslutat sig för att avgå ur styrelsen och han avtackades med blommor  

   och ordföranden framförde föreningens stora tack för det idoga arbete som Tage lagt ner under  

   årens lopp.  

 

19. Kvällens liksom föreningens ordförande tackade för den stora uppslutningen samt avslutade  

      kvällens möte då det serverades kaffe och fralla.  

 

 

 

 

Claès Johansson   Jan Grebin 

Ordförande    Sekreterare 

 

 

 

 

Per-Olof Bertilsson   Bo Hjelmqvist 

Justeringsman   Justeringsman 

 


