1
Sällskapet för
Folkundervisningens
befrämjande
i Göteborgs stift

2008-05-10

Årsmötesprotokoll
Datum:
Måndagen den 31 mars 2008
Tid:
Klockan 17.00
Plats:
Göteborgsregionens Kommunalförbund, Gårdavägen 2
Närvarande: 23 medlemmar
Ärenden
1.

Val av justeringsman att jämte ordföranden justera dagens
protokoll
Valdes Kjell Warne att justera dagens protokoll.

2.

Kallelsens godkännande
Kallelsen noterades utsänd i laga ordning.
Betr. revisions- och verksamhetsberättelsen för Sällskapet år 2007 så har
handlingarna sänts ut i samband med kallelsen, funnits tillgängliga i receptionen
på GR och på Sällskapets hemsida.
Revisionsberättelsen föredrogs. Den godkändes och lades till handlingarna.

3.

Ansvarsfrihet för styrelsen under det gångna året
Beslutade årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2007.

4.

Stadgeenliga val
• Val av ledamöter i Sällskapets styrelse för mandatperioden
2008-2009.
Biskopen är självskriven ledamot i styrelsen och dess ordförande.
(Nuvarande mandatperiod utgår för Folke Eriksson, Bengt Holmén och
Börje Rådesjö).
Valberedningen föreslår omval.
• Val av revisorer och suppleanter för år 2008.
(Nuvarande: Elisabeth Riegnell-Jigenius, sammankallande, och Olof
Johnard som revisorer samt Ulla Kjellin och Erik Ljungman som revisorssuppleanter).
Valberedningen föreslår omval av revisorer och suppleanter.
• Val av ledamöter i Skolsamlingsgruppen för år 2008.
(Nuvarande: Siv Bengtsson, Folke Eriksson, Bertil Johansson,
Rolf Kristensson och Margaretha Sahlin, sammankallande).
Valberedningen föreslår omval.
• Penningplaceringsgruppen för år 2008.
(Nuvarande: Gunnar Hejde, Bengt Holmén, sammankallande, Eva Runhammar och Kurt Ögren).
Valberedningen föreslår omval.
Beslutade årsmötet i enlighet med valberedningens förslag
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•

Valberedning för år 2008.
(Nuvarande: Lillemor Emanuelsson, Rolf Kristensson och
Margareta Åkerström, sammankallande).

Årsmötet beslutade att valberedningen får fortsatt förtroende.
5.

Beslut om anslag
Efter föredragning av styrelsens kassaförvaltare Bengt Holmén beslutade årsmötet i enlighet med styrelsens förslag innebärande ett samlat anslag om 80 kkr.

6.

Inval av nya medlemmar
Förslag hade inlämnats om inval av följande personer:
• Lill Backlund
föreslagen av
Gunnar Hejde
• Benedicta Cavallin
”
Margaretha Sahlin
• Irene Eriksson
”
Folke Eriksson
• Ulf Olsson
”
Bengt Holmén
• Lena Pihlborg
”
Folke Eriksson
• Kjell Warne
”
Bengt Holmén
Beslutade årsmötet att välja in medlemmar enligt förslag ovan.

7.

Övriga ärenden
Fastställande av dag, tid och plats för höstmötet.
Beslutade årsmötet att förlägga höstmötet till måndagen den 13 oktober klockan
18.00.

9.

Föredrag
Folke Eriksson berättade om sin bok ”Historiska platser på Hisingen”.

Vid protokollet
…………………………………………..
Börje Rådesjö, mötessekreterare

……………………………………………
Gunnar Hejde, mötesordförande

……………………………………………..
Kjell Warne, justerare

