
jförentngen bebara gamla a~ker~unb 

PROTOKOLL fört vid årsmöte torsdagen den 10 juni 2004 kl19 på Lilla Cafeet i 
Askersund. 

l. Öppnande 
Ordförande Anders Carlsson hälsade mötesdeltagarna och dagens gästtalare stadsarkitekt Kaj 
Hellner samt Negativgänget varmt välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 

2. Dagordning 
Mötet fastställde dagordningen 

3. Årsmötets utlysning 
Årsmötets stadgeenliga utlysning godkändes. 

4. Val av årsmötespresidium 
Till ordförande för årsmötet valdes Anders Carlsson och till sekreterare Margot Pettersson. 

5. Val av protokollsjusterare 
Att jämte ordförande justera protokollet utsågs Ella Wetterstrand och Monica Ådahl. 

6. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport 
Verksamhetsberättelsen och ekonomisk rapport upplästes och godkändes av årsmötet. 
Resultat- och balansräkning fastställdes. 

7. Revisionsberättelse 
Revisor Eric Renstrand föredrog revisionsberättelsen, som godkändes av årsmötet. 

8. Beviljande av ansvarsfrihet 
styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

9. Antalledamöter i styrelsen 
Antalet ledamöter i styrelsen utöver ordförande fastställdes till sex. 

10. Val av ordförande 
Till ordförande omvaldes Anders Carlsson med acklamation. 

11. Val av styrelseledamöter 
Michael Malmborg och Ella Wetterstrand har avböjt omval. Till nya styrelseledamöter valdes 
Karin Lind och !rene Persson. Sonja Cederlöf, Kickis Eliasson, W era Hammarlund och 
Margot Pettersson omvaldes till styrelseledamöter. 

12. Val av revisor och revisorsersättare 
Till revisor valdes Eric Renstrand och till revisorsersättare Bengt Willen, båda omval. 

13. Val av valberedning 
Till valberedning omvaldes Bengt Willen och Eric Renstrand med Bengt Willen som 
sammankallande. 



14.Fastställande av årsavgift 
Årsavgiften för 2005 fastställdes till oförändrade 40 kr. 

15. Övriga frågor 
Margot Pettersson läste upp ett brev med hälsningar från den tidigare stadsarkitekten Olof 
Schultz, numera bosatt i Karlskrona. 

Sverker Hallberg aktualiserade frågan om hur vi ska dokumentera kunskaperna om vårt 
kulturarv. W era Hammarlund fick årsmötets uppdrag att intervjua Ulla Hammarberg och 
andra äldre askersundare om kafe- och restaurangverksamheten förr. 

16. Avslutning 
Ordförande tackade för förtroendet och förklarade den formella delen av årsmötet avslutad. 
Därefter talade Kaj Hellner om sina visioner för Askersunds stad, som han anser har rika 
kvaliteter: små tomter, fasader som skapar ljusspel. Ett skissförslag på en pietetsfull 
förändring av torgets användning är under utarbetande och beräknas vara klart i juni. Torget 
ska vara ett väl fungerande rum med många funktioner. 

Efter paus för kaffe och kakor visades bilder, som "Negativgänget" ställt upp med. Bilderna 
från svunna tiders Askersund ledde som alltid tilllivligt samtal kring kaffeborden. 
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