
 

 

Protokoll fört vid VVV årsmöte den 2012-03-15 

Årsmötet hölls i Folkets Hus/Kulturhuset i Trollhättan. Mötet inleddes med en gemensam 

lunch och avslutades med trevlig musikunderhållning. 

§1 Ordf Kjell Persson öppnade mötet och hälsade mötesdeltagarna (ca70st) välkomna. 

Därefter påbjöd han en tyst minut för att hedra och minnas avlidna medlemmar. 

§2 Mötets behöriga utlysande godkändes. 

§3 Styrelsens förslag till dagordning godkändes, bil 1. 

§4 Till att leda årsmötet valdes Kjell Persson. 

§5 Till att protokollföra mötet valdes Rolf A Johansson. 

§6 Som justeringsmän tillika rösträknare valdes Regina Carlsson och Birgitta Byström. 

§7 Ordf presenterade verksamhetsberättelse för 2011, bilaga 2. Denna godkändes och lades 

därefter till handlingarna. 

§8 Kassören gick igenom ekonomiska rapporter för VVV, bil 3 och Historiegruppen, bil 4. 

Dessa godkändes och lades därefter till handlingarna. 

§9 Birgith Öhrberg föredrog revisorernas berättelse, bil 5. 

§10 Årsmötet beviljade styrelsen full ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011. 

§11 Som styrelseordförande i ett år valdes Kjell Persson. 

§12 Som styrelsemedlemmar i två år valdes Lennart Bohm och Christer Blomqvist och i ett år 

Rolf A Johansson och Inger Paulsson . 

§13Lisbeth Krondahl valdes som revisor i två år. ( Birgith Öhrberg, sammankallande) och Åke 

Hallberg valdes som revisorssuppleant i ett år. 

§14 Till valberedning på ett år valdes Lage Rylander (sammankallande), Esse Olsson, Lennart 

Ernbrink och Mats Hultén. 

§15 Mötet beslöt att medlemsavgiften skall vara oförändrad (150:-) för 2013. Kassören 

föredrog VVV budget för 2012. Denna godkändes av årsmötet. 

§16 Ordf informerade om kommande aktiviteter.  



§17 Ordf överlämnade en blomma till Bernt Jansson som nu lämnade styrelsen. Inger 

Paulsson överlämnade vackra blommor till ordf, kassör och sekr. 

§18 Ordf avslutade årsmötet och tackade för visat intresse. 

Vid årsmötesprotokollet 

 

Rolf A Johansson 

 

Justeras: 

 

Kjell Persson                                         Regina Carlsson                               Birgitta Byström 

 

 

Bilagor: 

1 Dagordning 

2 Verksamhetsberättelse 

3 Ekonomisk rapport för VVV 

4 Ekonomisk rapport för Historiegruppen 

5 Revisorernas rapport  


