
Föreningen Bevara Gamla Askersund. 
 
Protokoll fört vid årsmöte tisdagen den 13 juni 2007 kl. 19.00 på Klockarbacken i 
Askersund. 
 

1. Mötets öppnande 
Ordförande Anders Carlsson hälsade välkommen till årsmötet, och till dagens gästtalare 
byggnadsnämndens ordförande Roland Larsson. 
 
2. Dagordning 
Förslag till dagordning godkändes. 
 
3.  Årsmötets utlysning 
Årsmötets stadgeenliga utlysning godkändes. 
 
4. Val av årsmötespresidium 
Till mötesordförande valdes Anders Carlsson och till sekreterare Katarina Olsén. 
 
5. Val av protokolljusterare 
Birgitta Stöök och Kent Lundström valdes att justera årsmötesprotokollet. 
 
6. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska rapport 
Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport föredrogs och godkändes av årsmötet. 
 
7. Revisionsberättelse 
Revisionsberättelsen upplästes och godkändes. 
 
8. Beviljande av ansvarsfrihet 

       Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 
 

9. Förslag från styrelsen 
       Inga förslag från styrelsen hade inkommit till årsmötet. 
 

10.  Förslag från medlemmar 
       Inga förslag från medlemmar hade inkommit till årsmötet. 
 

11.  Beslut om antal styrelseledamöter utöver ordförande 
        Årsmötet finner ingen anledning att ändra på antalet styrelseledamöter. 
 

12. Val av ordförande 
       Till ordförande omvaldes Anders Carlsson. 
 

13.  Val av styrelseledamöter 
Till styrelseledamöter omvaldes Sonja Cederlöf, Kickis Eliasson, Wera Hammarlund,                  
Irene Persson, samt Katarina Olsén. Nyval av Birgitta Stöök samt Kent Lundström. 
 

14. Val av revisor och revisorersättare 
Årsmöter valde Eric Renstrand som revisor med Bengt Willen som ersättare, båda omval. 
 
 



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

 
16. Fastställande av årsavgift 
Årsmötet beslutade om oförändrad årsavgift för 2008 dvs. 50kr. 
 
17. Övriga frågor 
Erik Rehnstrand vurmar för järnvägen o ber om bilder som berättar om livet på och ikring 
järnvägen. Han berättar att den gamla banvallen nu är cykelbar från Närkesberg, 
Hjärtasjön till Lerbäck. 
Byggnadsnämndens ordförande Roland Larsson höll ett intressant föredrag om vad som 
kommer att hända med Lindbogården och mycket annat i Askersund. En mängd frågor 
ställdes från medlemmarna.  
En önskan om fler bildvisningar med bl.a. föreningens bilder framfördes. 
Erik Rehnstrand önskar en mejllista till medlemmarna för snabb o aktuell information. 
 
 
18.  Avslutning 
Efter kaffe med hallonpaj  tackade ordföranden Roland Larsson för hans insats och 
mötesdeltagarna för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
 
Askersund den 13 juni 2007 
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