
Föreningen Gamla Askersund 
 
Protokoll fört vid årsmöte torsdagen den 25 mars 2010 på Lilla Caféet, Askersund 
 
Närvarande: Enligt närvarolista 
 
§  1 Mötets öppnande 

Föreningens styrelseledamot Birgitta Stöök hälsade välkommen samt 
förklarade mötet öppnat. 

 
§  2 Val av årsmötespresidium 

Till att leda dagens årsmöte valdes Birgitta Stöök och att vara mötets 
sekreterare Kenth Lundström. 
 

§   3 Val av protokolljusterare 
Att jämte ordföranden valdes Birgit Müntzing  att justera protokollet. 

 
§   4 Godkännande av kallelse  

Kallelse till årsmötet har skett genom utskick, som sänts till 
medlemmarna under veckorna 9-10, vilket godkändes av årsmötet. 
 

§  5 Dagordning 
Årsmötet fastställde dagordningen med ett tillägg, se § 10. 

 
§  6 Styrelsens årsberättelse 

Verksamhetsberättelsen samt den ekonomiska rapporten, som uppvisar 
ett underskott på kronor 628,75 och ett eget kapital på kronor 12 033,60 
lästes upp. Berättelsen och rapporten godkändes. 
 

§  7 Revisionsberättelse 
Revisionsberättelsen, upprättad av Lars-Ove Wren, lästes upp.   
. 

§  8 Beviljande av ansvarsfrihet 
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009. 
 

§  9 Fastställande av årsavgift för 2011 
Årsmötet beslutade att årsavgiften skall vara oförändrad kronor 50 för 
fysisk person och kronor 150 för juridisk person. 
 

§ 10 Ändrad lydelse av §§ 4, 7 och 8 i stadgarna 
Ny lydelse av rubr §§ enligt bilaga. Förslaget godkändes. 

 
§ 11 Val av ordförande 

Föreningen har under verksamhetsåret ej haft någon ordinarie 
ordförande. Vid årets styrelsesammanträden har ordförandeskapet 
cirkulerat mellan några av ledamöterna. Valberedningen har fortfarande 
inte lyckats finna någon ordförandekandidat. 
Årsmötet beslutade, att föreningen arbetar utan ordförande även år 
2010. 
 



 
§ 12 Val av övriga styrelseledamöter och ersättare 

Till styrelseledamöter valdes Kickis Eliasson, Kenth Lundström och 
Birgitta Elf på två år. 
 
Kvarvarande ledamöter på ett år är Anders Carlsson, 
Leif Larsson, Barbro Lundén och Katarina Olsén. 
Till ersättare valdes på två år Birgitta Stöök och ett år Conny Olausson. 
 

§ 13 Val av revisor och revisorsersättare 
Till revisorer för ett år valdes Lars-Ove Wren och Bertil Gustafsson, med 
Eric Renstrand som ersättare. 
 

§ 14 Val av valberedning 
Till valberedning för ett år valdes Bengt Willén och Ove Danielsson samt 
som ersättare Eric Renstrand. 

 
§ 15 Eventuellt samgående  

med Norra Vättersbygdens Hembygdsförening 
Årsmötet 2009 uppdrog åt styrelsen att undersöka och förhandla med 
Norra Vättersbygdens Hembygdsförening om eventuellt samgående. 
NVH har i skrivelse daterad 2009-11-08 meddelat att ett samgående för 
närvarande ej är aktuellt. Däremot kan det i framtiden finnas projekt av 
gemensamt intresse, där samverkan kan ske. 
Årsmötet fann styrelsens uppdrag genomfört. 
 
 

§ 16 Hedersmedlemmar 
Styrelsen föreslog mötet att välja följande personer till 
hedersmedlemmar: 
Wera Hammarlund – föreningens första ordförande och som sedan 
starten har varit en outtröttlig och engagerad ledamot av styrelsen.  
Alf Cederlind – som genom aktiv forskning fördjupar sig i våra gamla 
byggnaders historia och som i föreningens namn dokumenterar 
materialet utan egen vinning förutom äran. 
Årsmötet valde Wera Hammarlund och Alf Cederlind till 
hedersmedlemmar. 
 
 

§ 17  Övriga frågor 
Eric Renstrand meddelade att ”Föreningen ASLJ – Turistleden” fått EU-
bidrag till att efter hand färdigställa den gamla banvallen hela vägen från 
Lerbäck till hamnen i Askersund. Han uttryckte också önskemål om 
”maximalt samarbete” med Föreningen Gamla Askersund framgent. 

 
 
 

 
 
 



§ 18  Avslutning 
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat. 
 
Under kaffet berättade Alf Cederlind om dokumentationen av 
”Borgmästarhuset”. Han tackade föreningen för att man tryckt hans alster 
och förklarade sig hedrad över att ha blivit hedersmedlem. Därefter 
visade Leif ”Linus” Larsson ett bildspel ”Askersund i vintertid”. 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Kenth Lundström 
sekreterare 
 
  Justeras: 
 
 
 
 
Birgitta Stöök  Birgit Müntzing 
ordförande 


