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Protokoll fört vid ordinarie årsmöte 

 

Datum: Torsdag den 13 mars 2014 
Klockan: 12.30 – 15.00 
Plats:Folkets Hus Kulturhuset Trollhättan 
Närvarande: ca 60 medlemmar 

 

Mötet inleddes med en gemensam lunch. Efter mötet informerade Katarina 
Prick om Vattenfall. 
 

§1 Årsmötets öppnande 
Ordf Kjell Persson öppnade mötet och hälsade mötesdeltagarna välkomna. 
Därefter påbjöd han en tyst minut för att hedra och minnas avlidna medlemmar. 
 
§2 Frågan om mötets behöriga utlysning 
Ordföranden anmälde att personlig kallelse samt tillhörande handlingar skickats ut två 
veckor före årsmötet och att kallelse uppdaterats på VVV:s webbsida 28 januari. 
 
§3 Godkännande av dagordning 
Förslag till dagordning fastställdes. 
 
§4 Val av ordförande vid årsmötet 
Mötet valde Kjell Persson till ordförande vid årsmötet. 
 
§5 Val av sekreterare vid årsmötet 
Mötet valde Curt Andersson till sekreterare vid årsmötet. 
 
§6 Val av två justeringsmän för årsmötet, tillika rösträknare 
Birgitta Byström och Regina Carlsson valdes av mötet att justera mötesprotokollet och 
genomföra eventuell rösträkning. 
 
§7 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2013 
Ordföranden föredrog styrelsens verksamhetsberättelse för 2013, vilken godkändes. 
 
§8 Ekonomisk redovisning för år 2013 
Kassören föredrog ekonomiska rapporter för 2013, för VVV och för historiegruppen, vilka 
godkändes. 
 
§9 Revisorernas berättelse 
Birgith Öhrberg föredrog revisorernas berättelse. 
 
§10 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning verksamhetsåret 2013 
Utifrån revisorerna Birgith Öhrberg och Lisbeth Krondahl berättelse beslutade mötet att ge 
styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013. 
 
 



§11 Val av ordförande för ett år 
Som styrelseordförande i ett år valdes Kjell Persson. 
 
§12 Val av styrelsemedlemmar och styrelsesuppleanter för två år 
Som styrelsemedlemmar för två år valdes: 
Lennart Bohm, omval  
Christer Blomqvist, omval 
Bengt Lundgren, omval 
 
§13 Val av revisorer samt suppleant, sammankallande anges 
Som revisor för två år valdes: 
Lisbeth Krondahl, omval 
Som revisorssuppleant för ett år valdes: 
Åke Hallberg, omval 
 
Birgith Öhrberg, kvarstår ett år, sammankallande 
 
§14 Val av ledamöter till valberedning, sammankallande anges 
Till valberedning för ett år valdes: 
Lage Rylander, omval, sammankallande 
Esse Olsson, omval 
Mats Hultén, omval 
Berndt Jansson, omval 
 
§15 Medlemsavgift för år 2015, samt budget för 2014 
Mötet beslutade enligt styrelsens förslag, att höja medlemsavgiften för 2015 till 175 kr. 
Kassören föredrog budget för 2014, vilken godkändes av årsmötet. 
 
§16 Planerade verksamheter samt medlemmarnas förslag till verksamheter 
Ordföranden informerade om kommande aktiviteter enligt utskickat programblad. Årets 
höstmöte kommer att vara på Innovatum Trollhättan den 13 november. Preliminärt 
program är föredrag av Henrik Olsson, industrihistoria och om Arbetslivsmuseer i Väst. 
Årets långresa går till Hartz i Tyskland med avresa den 24 augusti,många har anmält sig 
men det finns fortfarande 12 platser kvar. Resan till Kinnekulle den 7 maj är fullbokad. 
Planerad är även en resa till Dalsland den 18 september. 
Ordförande påtalade att all verksamhet bygger på ett bra intresse och deltagande från 
våra medlemmar  
 

§17 Övriga frågor 
Ordföranden överlämnade blommor till Birgith Öhrberg och till Leif Wetterlundh för goda 
insatser inom föreningen. 
 
§18 Årsmötets avslutande 
Ordföranden avslutade mötet och tackade för visat intresse. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Curt Andersson sekreterare Kjell Persson ordförande 
 
 
Justeras: 
 
 
Birgitta Byström   Regina Carlsson 
 
Orginalprotokollet finns i justerat skick hos VVV-sekreterare. Kopia finns på VVV:s 
Webbsida. 
 
 

 
 
 

 


