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§ 1.

Närvarande: Ett 70-tal medlemmar.

§e.

§ 10.

Mötets öppnande
Mötet inleds med parentation över avlidna medlemmar, vilka hedras med en tyst
minut. Ordftirande Carin Blom ftirklarar därefter mötet öppnat.

Årsmötets utlysande.
Mötet beslutar
att kallelse till årsmötet skett enligt stadgama.

FaststäIlande av dagordning
Mötet beslutar
att godkänna foreliggande dagordning

Val av presidium
Mötet beslutar
att till ordftirande ft)r mötet utse Anders Lind
att till sekreterare ftir mötet utse Gerd Ötrman
att till referent utse Gun Jonsson
att till protokolljusterare tillika röstråiknare utse Maria Hällgren och Runo
Bergkvist

Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse.
Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska berättelsen ftiredras. Mötet
beslutar
att lägga berättelserna till handlingama

Revisorns berättelse
Revisionsberättelsen uppläses och mötet beslutar
atl Lägga berätte I sen ti ll handlin gama

Styrelsens ansvarsfrihet
I enlighet med revisorns forslag beslutar mötet
att bevi§a styrelsen full och tacksam ansvarsfrihet ftir i$ 2A13.

Fastställande av årsavgift fiir år 2015
S§,relsen ftireslår
att medlemsavgiften for år 2015 ska vara oforåindrad, 150:- kr, samt 50:- kronor
for ungdomar t.o.m. 25 är.
Mötet beslutar i enlighet med styrelsens fiirslag.

Behandling av ftirslag som inkommit till årsmötet
Inga ftirslag har inkommit.

Förslag till verksamhetsplan och budget
S§relsen har utarbetat ftirslag till en preliminiir verksamhetsplan samt budget
ftir kommande år. Av planen framgår bl.a. att verksamheten med Öppet Hus i i
forskarlokalen kommer att fortsätta måndagskvällar 16.30 - 18.30 och I 1,ll
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§2.

§3.

§4.

§s.
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§ 11.

§ 1s.

§ 12.

§ 13.

§ 14.

onsdagar 13.00 - 15.00. Om intresse finns kommer också studiecirklar att hållas
och anskaffning av CD-skivor och annat material kommer att fortsätta.
Styrelsen vill också ha tips fran medlemmarna om intressanta ft)redrag eller
utflyktsmål.
Mötet beslutar
att godkänna den prelimintira verksamhetsplanen och budgeten.

Val
Valberedningen ftireslår
att till ordinarie ledamöter i styrelsen ftir 2 ar välja

Britt Norman, omval
Catharina Berggren, omval
Inger Torgersson, omval
Roland Sundberg, omval

att till suppleanter på 1 år välja
Tomas Granström, omval
Gun Jonsson, omval
Kerstin Strömgren, omval
Siv Östman, omval
Håkan Nygren, nyval

att till revisorsersättare ftjr två år, välja Bo Öhlund, omval
Mötet beslutar i enlighet med valberedningens ft)rslag.

Val av en ledamot i valberedningen
Styrelsen ftireslår
att till ordinarie ledamot i valberedningen ftir 2 är väljaHelena Stenberg, omval
Mötet beslutar i enlighet med styrelsens ftirslag.

Övriga ärenden
Inga övriga iirenden har anmälts.

Bildspel
Efter kaffe och te med smörgås visas ett bildspel från översvåimningen i
Piteälven sommaren 1995 samt bildspel med gamla bilder från Ålvsbybygden.

Avslutning
Innan mötet avslutas framftir ordforande Carin Blom ett tack till avgående
suppleant Inger Broström for hennes arbete i ft)reningen. Hon tackar också
årsmötets ordftirande och sekreterare och samtliga fåLr var sin blombukett. Efter
lotteridragning med fina vinster fiirklarar så ordftiranden årsmötet avslutat.
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