Protokoll fört vid årsmöte med Föreningsarkivet i Jämtlands
län den 25 april 2013 på Folkets Hus, Östersund.
§1.

Årsmötet öppnas
Årsmötet öppnades av föreningens ordförande Bengt Bergqvist som hälsade
deltagande ombud välkomna.

§2.

Godkännande av kallelse
Skriftlig kallelse till årsmötet skall enligt stadgarna utgå minst två månader
före mötesdagen. Kallelse utgick den 15 februari varför årsmötet ansåg att
mötet var kallat i stadgeenlig ordning.

§3.

Godkännande av dagordning
Förslaget till dagordning godkändes med förändringen att punkt 16 ( Motion
eller av styrelsen eller revisorer väckt fråga) skulle behandlas före punkt 12
(Val av ordförande).

§4.

Upprop av ombud och fastställande av röstlängd
54 ombud var närvarande vid årsmötet (bilaga 1). Därutöver deltog 18
personer som representerade styrelse, personal, valberedning, årsmötets
värdförening eller hade anknytning till deltagande föreningar. Totalt sett
besöktes årsmötet av 72 personer.

§5.

Val av årsmötesfunktionärer
a) till ordförande valdes Lena Bäckelin, Regionförbundet i Jämtlands län.
b) till sekreterare valdes arkivchef Karin Tegenborg Falkdalen
c) till protokolljusterare och tillika rösträknare valdes
Mikael Andersson och Göran Carlsson

§6.

Styrelsens verksamhetsberättelse
Personalen på Föreningsarkivet gav utifrån verksamhetsberättelsen (bilaga 2)
en längre presentation av arkivets olika verksamheter och projekt. Årsmötet
beslöt godkänna styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 och lade denna till
handlingarna.

§7.

Revisorernas berättelse
Revisorernas berättelse lästes upp av revisor Staffan Ekström. Årsmötet
beslöt att lägga densamma till handlingarna. (bilaga 3).

§8.

Beslut om ansvarsfrihet
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.
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§ 9.

Fastställande av medlemsavgift för 2013
Årsmötet beslutade att ha oförändrade medlemsavgifter för 2013. För
distriktsorganisationer och övriga länstäckande föreningar – 1 500 kr/år, för
lokala organisationer 250 kr/år och för stödmedlem 50 kr/år.

§10.

Fastställande av styrelsearvode
Beslutade årsmötet att behålla samma styrelsearvoden som föregående år. Följande
årsarvoden erhålls av styrelseledamöterna: ordförande 2 400kr/år, vice ordförande
960 kr/år, kassör 3 600 kr/år, övriga ledamöter 80 kr/sammanträde. Revisorsarvode
utgår med 750 kr/år. Skattefri reseersättning om 18.50 kr/mil för resor i samband
med sammanträden utbetalas som tidigare.

§11.

Fastställande av verksamhetsplan med budget
Arkivchefen presenterade verksamhetsplanen med budget för 2013 (bilaga 2), vilken
årsmötet beslutade att fastställa.

§12.

Motion, eller av styrelsen eller revisorer väckt fråga
Ordförande Bengt Bergqvist presenterade styrelsens förslag om revidering av
stadgar (bilaga 4). Den stora förändringen gäller antalet ledamöter i styrelsen,
vilken föreslås minskas till nio istället för elva (Se § 5 i bilaga 4) I samband
med presentationen väckte årsmötet frågan om en del språkliga justeringar.
Årsmötet beslutade således att godkänna styrelsens förslag på en minskning
av antalet styrelseledamöter men gav styrelsen i uppdrag att arbeta vidare med
det redaktionella arbetet av stadgarna till nästa årsmöte.

§13.

Val av ordförande
På valberedningens förslag beslöt årsmötet att välja Bengt Bergqvist,
Socialdemokraterna i Jämtlands län, till ordförande på ett år.

§ 14

Val av styrelseledamöter
På valberedningens förslag - och i enlighet med stadgeförändringen om en minskad
styrelse - beslöt årsmötet att välja följande personer till
styrelseledamöter på två år:
Mats Borgström
Doris Eriksson
Monica Henriksson

ABF-JH
Cirkus Kul och Bus
Centerpartiet i Jämtlands län

Kvarstår i styrelsen 1 år:
John-Erik Johansson
Tage Levin
Solweig Gustafsson
Birgith Norlander Rost

LRF
Jämtlands läns konstförening
Trädgårdsföreningen i Jämtlands län
Socialdemokraterna i Jämtlands län
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Val av styrelsesuppleanter

På valberedningens förslag - och i enlighet med stadgeförändringen om en
minskad styrelse - beslutade årsmötet välja följande personer till styrelsesuppleanter på ett år:
Sonja Olausson Hestner
Jean-Pierre Levy
Joel Nordkvist

Heimbygda
Alliance Francaise
Moderaterna i Jämtlands län

omval
omval
nyval

§15.

Val av revisorer
På valberedningens förslag beslutade årsmötet välja Mona Modin Tjulin till
revisor på 2 år och Stefan Fax till revisorssuppleant på 2 år.

§16.

Val av valberedning
Årsmötet beslutade att till ledamöter i valberedningen välja:
Nils Magnus Rydell
IF Castor
Britt Carlsson
Socialdemokraterna
Thelma Olsson
Sveriges lärares nykterhetsförbund

omval 1 år
omval 1 år
omval 1 år

Till sammankallande i valberedningen utsågs Nils Magnus Rydell.
(Se bilaga 5)

§ 17.

Övriga frågor
Inga övriga frågor väcktes.

§ 18.

Mötets avslutande
Föreningsarkivets ordförande, Bengt Bergqvist, tackade deltagarna för visat
intresse. Solveig Reichenberg från styrelsen som lämnade sina uppdrag vid
årsmötet avtackades liksom Föreningsarkivets personal. Därefter bjöd
Föreningsarkivet på fika på Jamtli Café.

Vid protokollet

Karin Tegenborg Falkdalen
arkivchef
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Justeras

Lena Bäckelin
mötesordförande

Bengt Bergqvist
ordförande

Mikael Andersson
justerare

Sören Carlsson
justerare
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