
Föreningen Gamla Askersund 

Protokoll fört vid årsmöte torsdagen den26mars 2009 på Lilla Cafeet, Askersund 

Närvarande: Enligt närvarolista 

§ 1 Mötets öppnande 
Föreningens ordförande hälsar välkommen samt förklarar mötet öppnat. 

§ 2 Val av årsmötespresidium 
Till att leda dagens årsmöte väljs Anders Carlsson och att vara mötets 
sekreterare Birgitta Stöök. 

§ 3 Val av protokolljusterare 
Att jämte ordföranden väljs Niels Lomholt att justera årsmötesprotokollet 

§ 4 Godkännande av kallelse till årsmötet 
Kallelse till årsmötet har skett dels genom utskick, som sänts till 
medlemmarna under veckorna 9-1 O dels genom annonsering i Nerikes 
Allehanda lördagen den 21 mars, vilket godkännes av årsmötet. 

§ 5 Dagordning 
Arsmötet fastställer dagordningen. 

§ 6 styrelsens årsberättelse 
Verksamhetsberättelsen samt den ekonomiska rapporten, som uppvisar 
ett överskott på kronor 2 569 och ett eget kapital på kronor 12 662 läses 
upp. Rapporten godkännes. 

§ 7 Revisionsberättelse 
Revisor Eric Rehnstrand läser upp revisionsberättelsen. 

§ 8 Beviljande av ansvarsfrihet 
Arsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008. 

§ 9 Fastställande av årsavgift för 201 O 
Arsmötet beslutar att årsavgiften skall vara oförändrad kronor 50 för 
fysisk person och kronor 150 för juridisk person. 

§ 1 O Val av ordförande 
Den nuvaranden ordföranden har avsagt sig ordförandeskapet och 
valberedningen har ej lyckats finna någon ersättare. 
Arsmötet beslutar, att föreningen arbetar utan ordförande år 2009. 

§ 11 Val av styrelseledamöter och ersättare 
Till styrelseledamöter väljes Anders Carlsson, Katarina Olsen, 
Leif Larsson och Barbro Lunden på två (2) år. 
Kvarvarande ledamöter på ett (1) år är Kickis Eliasson, 
Kenth Lundström och Birgitta Stöök. 
Till ersättare väljes på ett (1) år W era Hammarlund och Ove Danielsson. 



§ 12 Val av revisor och revisorsersättare 
Till revisor för ett (1) år väljes Lars-Ove Wren och som ersättare 
Eric Rehnstrand, samma mandattid. 

§ 13 Val av valberedning 
Till valberedning för ett (1) år omväljes Bengt Willem med 
Eric Rehnstrand som ersättare. 

§ 14 Övriga frågor 
sekreteraren meddelar, att någon form av enkel aktivitet ska ske 
runt den 13 juni. 
Bildvisning skall ske under hösten för att få ekonomisk hjälp till den nya 
hemsidan. 
Föreningens styrelsesammanträden är öppna för alla medlemmar. 

Birgitta Elf efterlyser välkomstbrev med informationsmateriel till nya 
medlemmar samt möjlighet att få deltaga i olika aktiviteter. 

Eric Rehnstrand önskar foton med tågmotiv från Askersund. 

§ 15 Eventuellt samgående 
med Norra Vättersbygdens Hembygdsförening 
Lars-Ove Wren väcker frågan om föreningen skulle kunna fungera som 
en undersektion till Norra Vättersbygdens Hembygdsförening, då 
föreningarna strävar mot samma håll. 
Arsmötet uppdrar åt styrelsen att undersöka och förhandla med N.V.H. 
om möjligheten till detta. 

§ 16 Avslutning 
Mötet avslutas med att några blommor delas ut till avgående 
funktionärer. 
Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar årsmötet avslutat. 

Under kaffet tar Bengt Willem oss med på en stadsvandring med hjälp av 
Leif "Linus" Larssons bilder. 

Vid protokollet 
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(J' Birgitta Stöök 
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Niels Lomholt 


