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Arsmöte 2005-04-02 

Närvarande; enligt bifogade deltagarforeteckning 	 Bilaga 1 

1. 	 Ordförande Ål<:e Öhman hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

2. 	 Till mötesordförande valdes Åke Öhman och till sekreterare Kerstin Wahlfort 

3. 	 Till justeringsmän att j ämte ordföranden justera mötets protokoll valdes 
Lilly-Marie Freiman samt Britta Andersson. 

4. 	 Årsmötet ansågs behörigen utlyst och utlagd roredragningslista godkändes av mötet. 

5. 	 Genomgång av foregående årsmötesprotokoll som lades till handlingarna. Bilaga 2 

6. 	 Verksamhetsberättelse samt balans- och resultaträlming för år 2004 gicks igenom och 
mötet beslutade att lägga dessa till handlingarna. Bilaga 3 

7. 	 Revisionsberättelsen lästes upp av Ingegerd Mattson. Bilaga 4 

8. 	 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet for det gångna verksamhetsåret. 

9. 	 Till ordförande t o m årsmötet 2006 valdes Håkan Drevin. 

10. Till ordinarie ledamöter resp. suppleanter i styrelsen t o m årsmötet 2007 valdes 
Ordinarie Suppleant 
Åke Öhman Britta Andersson 
Lilly-Marie Freiman Lars Mattsson 
Kerstin Kjellberg 
Sara Backman 

11. Till revisorer för räkenskapsåret 2005 valdes 
Ordinarie Suppleant 
Kjell Eklund Anette Halsenius 
Lennart Björk 

12. Till ledamöter i valberedningen t o m årsmötet 2006 valdes; 

J an Svensson sammankallande 

Agneta Brus 

Kjerstin Söderholm 
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13. 	 Till ordinarie ombud respektive ersättare tilllänsförbundsstämman 2006 valdes 
Ordinarie Suppleant 
Håkan Drevin Inger Öhrnan 
Yngve Andersson Kerstin Wahlfort 

14. Medlemsavgiften för år 2006 beslutades till 75:- för enskild och 200:- för familj/ hushåll 

15. Övriga frågor 

Inga motioner har inkommit till styrelsen från medlemmarna. 

Medlemmen och styrelseledamoten Britta Andersson berättade att hennes 

vackra bok "Hus på Singö" nu finns till försäljning. 

Lördag 16:e april Friteatern pjäsen "Tänk om" i församlingshuset 

Lördag 23 april blir det musikunderhållning med "Glad Pack" det vill 

säga Jim Åkerstedt med vänner underhåller. 


16. Mötet avslutades med uppvaktning av flitiga medarbetare: 
Gun Ohlsson som valt att lämna styrelsen efter många års medverkan. 
Jan-Erik Boulogner uppvaktades med anledning av sin 80-årsdag. 
Åke Öhrnan vår avgående ordförande som även han firat högtidsdag 
uppvaktades och vice ordförande Yngve Andersson höll tal och berättade 
om ett gemensamt intresse i verktyg för marmorbrytning som kanhända 
ges mer tid nu när Åke lämnar över ordförandeklubban. 

Då intet vidare förekom tackade ordföranden stämmodeltagarna för visat intresse och 
förklarade 2005 års årsmöte för avslutat. 

Nu vidtog kaffeservering och försäljning av åror traditionsenligt följt av underhållning. Årets 
underhållning bestod av duon Vispeppar som bIa. framförde Mattsgårdsvalsen på en 
nyckelharpa byggd av Mosse-Fridolf. 

Vid protokollet: 

;/ ? / 
;::.."".:.:--..-:_. ./-1 ,. 

Rerstin Wahl fort 

Lilly-Marie Freiman 	 Britta Andersson 


