Vattenfalls Veteraner i Öst
Årsmöte den 22 mars 2007
§1

Mötets öppnande
Ordförande Kaj Fälth öppnade mötet och hälsade 36
medlemmar välkomna till Vattenfalls cafeteria på
Medevivägen.

§2

Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande för mötet valdes Kaj Fälth och till sekreterare
valdes Elisabeth Johansson.

§3

Val av protokolljusterare
Till protokolljusterare valdes Nilsolof Nilsson och Sivert
Ståhl.

§4

Fråga om kallelse till mötet skett på behörigt sätt
Mötet ansågs utlyst på behörigt sätt.

§5

Styrelsens verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen godkändes. Bil 1.

§6

Ekonomisk redogörelse
Kassaredovisningen föredrogs och godkändes. Bil 2.

§7

Revisorernas berättelse
Revisor K-A Karlsson föredrog revisorernas berättelse,
vilken godkändes. Bil 3.

§8

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2006.

§9

Fastställande av budget för kommande år
Ordf föredrog budget för 2007 vilken godkändes. Bil 4.

§10

Fastställande av årsavgift för 2008
Medlemsavgiften beslutades att vara oförändrad 100:-/
medlem för år 2008.

§11

Val av ordförande för ett år.
Till ordförande för ett år valdes Kaj Fälth.

§12

Val av styrelse enligt §4
Till styrelseledamöter på två år valdes Eva Axelsson och Leif
Hallin.
Till styrelsesuppleanter för en tid av 1 år valdes Britt
Sjöstrand och Rolf Johansson.

§13

Val av två revisorer och en suppleant
Till revisor på två år valdes Karl-Arne Karlsson.
Till revisorsuppleant på ett år valdes Karin Johnstone.

§14

Tillsättande av valberedning på två år
Till valberedning valdes Mats Törnqvist och Björn Fernstedt
med Mats T som sammankallande.

§15

Behandling av till styrelsen hänskjutna ärenden
Inga ärenden fanns.

§16

Övriga frågor.
Inga övriga frågor fanns.
Stig Ingesson informerade om kommande aktiviteter.

§17

Mötets avslutning
Ordf Kaj Fälth avslutade mötet.

Eftermötet kåserade Eive Pantzar om ”Människor jag mött från när och
fjärran”, samt visade bilder. Mycket intressant och trevligt.
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