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2019-03-23

Protokoll ordinarie årsmöte 2019-03-23
Närvarande:
Gunnar Björberg
Kerstin Fröberg
Håkan Henriksson (åm-ordförande)
Lasse Hultman
Hasse Karlsson

Bela Kisch
Nicke Lindberg
Anders Lindkvist
Jörgen Persson
Björn Zethræus
Agneta Örnberg

§1

Mötets öppnades av Björn Zethræus

§2

Mötet fann att årsmötet är behörigen utlyst.

§3

Fastställande av röstlängd:
Då samtliga närvarande både hade varit medlemmar under 2018 samt hade
erlagt avgift för 2019 behövdes ingen diskussion.

§4

Till årsmötesordförande valdes Håkan Henriksson
Till årsmötessekreterare valdes Kerstin Fröberg
Till protokollsjusterare valdes Anders Lindkvist och Jörgen Persson

§5

Verksamhetsberättelsen lästes upp och lades till handlingarna.
(Bifogas ej, då den dels skickats ut till samtliga medlemmar, dels funnits/finns
tillgänglig via hemsidan)
Kassören redovisade den ekonomiska ställningen.

§6

Revisionsberättelsen lästes upp i tillämpliga delar.
Lades till handlingarna.

§7

Resultat- och balansräkningen godkändes och lades till handlingarna.
Resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse bifogas.

§8

Baserat på revisionsberättelsen beslöts att ge styrelsen ansvarsfrihet för år
2018

§9

Medlemsavgift för år 2020.
Punkten utgår – för närmare anledning se nedan §16

§10

Till ordförande på ett år valdes Gunnar Björberg

§11

Till ordinarie ledamöter valdes på ett år (enligt valberedningens förslag)
- omval av Lasse Hultman
- omval av Bela Kisch

Bergdala Glastekniska Museum
c/o Föreningen Glas i Hovmantorp
Parkgatan 1
365 42 Hovmantorp

Bankgiro: 5292-0683
Org.nr: 802456-0065

2
Till suppleanter valdes på ett år (enligt valberedningens förslag)
- omval av Anders Lindkvist
- omval av Jörgen Persson
Styrelsen år 2019 består alltså av
- Ordförande Gunnar Björberg
- Kerstin Fröberg
- Lasse Hultman
- Bela Kisch
- Agneta Örnberg
samt suppleanterna
- Anders Lindkvist
- Jörgen Persson
§12

Val av revisor
Mötet valde Wiveka Ek, i enlighet med valberedningens förslag.

§13

Val av valberedning utgår, se nedan §16

§14

Inga övriga förslag och motioner fanns att behandla.

§16

Mötet beslutade att godkänna den nya verksamhetsplanen (bifogas).
Dess två huvudpunkter innebär
- att Bergdala Glastekniska Museum skiljs från föreningen, och
överlåtes på en ny organisation. Uppdrogs år Björn Zethræus att fixa
en lämplig ny organisation
- att styrelsen förbereder för nedläggning av föreningen, så att extra
årsmöte kan hållas i god tid före ordinarie årsmöte 2020 – och att
nedläggningsbeslut fattas vid dessa två årsmöten.

§17

Mötet avslutades

Vid protokollet

Kerstin Fröberg
sekr

Håkan Henriksson
ordf

Justeras:

Anders Lindkvist

Jörgen Persson

