
FÖRENINGEN 
1941 ÅRS MÄN                                  
 
 
 

Årsmöte 2019-10-10 i samlingslokalen Nybrogatan 60 
                              
 
 
§ 1. Mötets öppnande 
       Styrelsens ordförande Håkan Lambert- Olsson hälsar medlemmarna välkomna. 
       Konstateras att 41 medlemmar är närvarande. 
 
§ 2. Val av mötesordförande 
        Till mötesordförande utses Håkan Lambert-Olsson 
 
§ 3. Val av mötesskreterare   
       Till mötessekreterare utses Olof Molin 
 
§ 4. Fråga om mötet blivit utlyst i behörig ordning   
       Mötesordföranden redogör för utlysningen, som godkänns av årsmötet.    
 
§ 5. Fastställande av dagordning    
       Den utsända dagordningen godkänns. 
 
§ 6. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare 
       Björn Hjortsberg och Jan Levander väljs.        
 
§ 7. Föredragning av verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning samt                     
       revisionsberättelse för verksamhetsåret 2018-2019.         
       Verksamhetsberättelsen föredras av mötesordföranden samt resultat- och balansräkningen av 
       Lars Fredricsson (bilaga 1). Revisionsberättelsen föredras (bilaga 2). 
 
       På revisorernas förslag fastställer årsmötet resultat- och balansräkningen för 2018-2019. 
       Saldot överförs i ny räkning. 
 
§ 8.  Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
        Årsmötet beviljar enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för 2018-2019.       
 
§ 9. Val av styrelseledamöter och suppleanter 
        På förslag av valberedningen väljer årsmötet Lars Fredricsson och Torbjörn Strand till               
        styrelseledamöter samt Hans Löwe och Robert Steiner till suppleanter.                                                    
                                                                                                                                                              
           Styrelsen får därmed följande sammansättning: 
 
           Ordinarie:           Håkan Lambert-Olsson, ordförande       (2018-2020)    
                                       Lars Fredricsson                                     (2019-2021)    
                                       Dag Johnson                                           (2018-2020) 
                                       Olof Molin                                              (2018-2020) 
                                       Torbjörn Strand                                       (2019-2021) 
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           Suppleanter:        Assar Bolin                                              (2018-2020)                                       
                                       Hans Löwe                                               (2019-2021) 
                                       Robert Steiner                                          (2019-2021) 
                                        
 
§ 10.  Val av revisorer och revisorssuppleant 
           Till revisorer för tiden till kommande årsmöte väljs Sten Söderman och Åke 
           Wittberg samt till suppleant Claes Walters. 
 
§ 11.  Val  av tre ledamöter till valberedning för nästkommande årsmöte 
          Mötet beslutar om följande sammansättning av valberedningen till nästa årsmöte: 
          
          Håkan Söderlindh, sammankallande 
          Jan Levander 
          Erland Sönnerstedt 
 
§ 12.  Styrelsens förslag till samt årsmötets beslut om årsavgift 
          På förslag av styrelsen beslutar årsmötet att årsavgiften för verksamhetsåret 2019-2020 
          ska utgå oförändrad med 241 kr. Den ska vara erlagd senast under december 2019. 
          
§ 13.  Propositioner från styrelsen och motioner från enskilda medlemmar      
          Inga propositioner eller motioner föreligger. 
  
§ 14. Övriga frågor             
          På förslag av styrelsen utser årsmötet med jubel Lars Fredricsson till hedersledamot. 
 
§ 13. Mötets avslutande 
         Mötet avslutas. 
 
 
         Vid protokollet 
 
 
         Olof Molin 
 
         Justeras: 
 
 
         Håkan Lambert- Olsson               Björn Hjortsberg              Jan Levander 
         Mötesordförande                          Justeringsman                  Justeringsman                   
 
 
 
         
 
 
                                     
    
        
 
 



 


