
jföreningen ~ebara ~amla ~skersunb 
Protokoll fört vid årsmöte ~flagen den 11 juni-2003 kl19 på Lilla Cafeet i 
Askersund. 

l. Ordförande Anders Carlsson hälsade välkommen till årsmötet och förklarade detsamma 
öppnat. Dagens gästtalare Sverker Hallberg välkomnades särskilt. 
2. Dagordningen godkändes. 
3. Årsmötets stadgeenliga utlysning godkändes. 

4. Till årsmötespresidium utsågs Anders Carlsson, ordf, och Sonja Cederlöf, sekr. 
5. Till protokollsjusterare valdesIrene Persson. 

6. Verksamhetsberättelsen lades med godkännande till handlingarna. 
7. Revisionsberättelsen upplästes och godkändes. Bokslutet fastställdes. 
8. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

9. Styrelsens förslag att BGA skall ombesölja plantering av vårblommor på Joel Haugards 
grav godkändes. W era Hammarlund, som aktualiserat frågan, har verkställt plantering i år. 
Hembygdsföreningen ordnar med sommarblommor. 
BGA kommer att ha en visning av kafe'bilder den 13 sept kl14 i IOGT-lokalen. 
Lars-Åke Johansson, Leif"Linus" Larsson och Hans Gunnarsson ombedes medverka. 

10. Bengt Wille'ns förslag att föreningens bildarkiv skall datoriseras godkändes. 

Il. Årsmötet beslöt att antal ordinarie styrelseledamöter utöver ordförande skall vara sex. 
12. Anders Carlsson omvaldes med acklamation till ordförande. 
13. Valberedningen föreslog omval av styrelsen, då ingen avsägelse föreligger: 

Ann-Cathrine Eliasson, v ordf, Margot Pettersson, sekr, Sonja Cederlöf, kassör, W era 
Hammarlund, Mikael Malmborg och Ella Wetterstrand, ledamöter. 

14a/ Till revisor valdes Eric Renstrand med Bengt Willen som ersättare, båda omval. 
14b/ Till valberedning valdes Bengt Wille'n och Eric Renstrand med Bengt som samman

kallande. 

15. Årsavgiften för 2004 fastställdes till oförändrade 40 kr. 

16. Ny medlem anmäldes av Margot Pettersson: Maria Bucht, Linds gård. 

17. Ordförande tackade för förnyat förtroende för styrelsen. Efter förhandlingarna kåserade 
Sverker Hallberg om kafe'minnen från sin barndoms Askersund. Därefter visades en 
Askersunds-film, som föranledde livligt samtal till det avslutande kaffet. 

Askersund den 11 juni 2003 
Vid protokollet 

') 

. ..,; A~, •l A ÅA 
, ~\.'IW"-"'Ai!P'-' 

Sonja C~d~rlöf 
Mötessekreterare 

Justeras /~ 

,,·/~Y c:' 'Cc~ 
Anders Carlsson 
Mötesordförande 

,._,:) '~J. ":f,rv. '-"-- :z/~ 
Irene Persson 
Protokollsjusterare 


