
Föreningen Gamla Askersund 

Protokoll fört vid årsmöte torsdagen den 29 mars 2012 på 

Näckrosen, Norra Bergen i Askersund. 

Närvarande: 64 personer, 48 medlemmar och 16 icke medlemmar. 

§l Mötets öppnande 

Föreningens ordförande Bengt Tivelius välkomnar alla till årsmötet 

och speciellt till vår kåsör Mikael Mogren, som arbetar som präst 

och teologisk lärare. Mikael startade vår förening för ett antal 

år sen, som då hette Föreningen Bevara Gamla Askersund. Bengt 

berättar en liten del ur Mikaels digra CV. Bengt informerar 

om att föreningens femte dokumentation i skriftserien är till 

försäljning. Hedersledamoten Alf Cederlind har tillsammans med 

bildhjälp av Ove Danielsson och Leif Larsson dokumenterat 

"Rådhuset". 

Härmed förklaras mötet öppnat. 

§2 Fastställande av dagordning 

Årsmötet fastställer dagordningen. 

§3 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 

Till att leda dagens årsmöte väljs Bengt Tivelius och att vara mötE~ts 

sekreterare Barbro Lunden. 

§4 Val av justerare att jämte ordförande justera årsmötets protokolll 

Att jämte ordföranden väljs Margareta Sandström och Eric 

Englund att justera årsmötesprotokollet. 

§5 Godkännande av kallelsen till årsmötet 

Kallelse till årsmötet har skett genom utskick, som sänts till 

medlemmarna tre veckor innan, vilket godkänns av årsmötet. 



§6 styrelsens årsberättelse 

Verksamhetsberättelsen samt den ekonomiska rapporten, som visar 

Summa intäkter 18 973,00 

Summa kostnader 

Årets resultat 

Ingående behållning till 2010 

Utgående behållning till 2011 

8 909,00 

10 064,00 

10 774,10 

20 838,10 

Rapporten läses upp och godkännes. 

§ 7 Revisionsberättelse 

Lars-Ove Wren läser upp revisionsberättelsen. 

§8 Beviljande av ansvarsfrihet 

Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011. 

§9 Fastställande av årsavgift för 2013 

Årsmötet beslutar att årsavgiften skall vara oförändrad kronor 50 

för fysisk person och kronor 150 för juridisk person. 

§10 Val av ordförande 

Bengt Tivelius väljs om till Föreningens ordförande 

§11 Val av övriga styrelseledamöter och ersättare 

styrelseledamöter: 

Kenth Lundström omval2 år 

Birgitta Elf omval2 år 

Leif Larsson omval2 år 

Kvarstående: 

Anders Carlsson 



Barbro Lunden 

Katarina Olsen 

Ersättare: 

Johan Högberg, l')yval 2 år 

Kvarstående: 

Ingegerd Karlsson 

§12 Val av revisor och revisorsersättare 

Till revisor väljs Lars-Ove Wren och Bertil Gustafsson med Eric 

Renstrand som ersättare. 

§13 Val av valberedning 

Till valberedning väljs Bengt Willen och Kickis Eliasson med 

ersättare Eric Renstrand 

§14 Hedersmedlemmar 

Till hedersordförande väljs Mikael Mogren, föreningens grundare 

§15 Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

§16 Avslutning 

Ordförande förklarar årsmötet avslutat. 

Vid protokollet: 

Barbro Lunden 

sekreterare 
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