FÖRENINGEN BEVARA GAMLA ASKERSUND
PROTOKOLL rört vid årsmöte måndagen den 15 juni 1998 på Lilla Cafeet i Askersund.
l. Ordförande W era Hammarlund hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat. Hon
berättade att ordförandeklubban är en gåva av "Ruben i Falla".
2. Dagordningen godkändes.
3. Årsmötets stadgeenliga utlysning godkändes.
4. Till mötesordförande valdes W era Hammarlund och till mötessekreterare Sonja Cederlöf
5. Att jämte ordförande justera protokollet valdes Ella Wetterstrand.
6. styrelsens verksamhetsberättelse upplästes och godkändes med rättelse av Garvis
Gustafssons efternamn.
7. Revisorns berättelse upplästes och godkändes.
8. Styrelsen beviljades ansvarfrihet för det gångna verksamhetsåret.
9. Ordförande redogjorde för att styrelsen diskuterar någon form av bidrag tillsnäckbåten
Odens jubileum. Ägaren heter Retho och är estländare. Material till reparation av båten går
på ca l 00 000 kr. Ingrid Andreasson från Byggnadskontoret har ringt och meddelat att
buskarna vid Fisktorget ska till kyrkans plantering och till rådhuset.

10. Ann Cathrine Eliasson föreslog att föreningen ska försöka värva flera medlemmar genom
affischering på biblioteket, dagis och skolor. Årsmötet önskade också på förslag av Ulla
Hammarberg anteckna till protokollet ett tack till ordförande för hennes enträgna kamp för
föreningens ideer.
11. Till ordförande omvaldes enhälligt W era Hammarlund.
12. Till vice ordförande nyvaldes Ann Cathrine Eliasson, och till övriga styrelseledamöter
Christina Malmborg, nyval, samt Sonja Cederlöf, Ingegerd Karlsson, Krister Larsson och
Ella Wetterstrand, samtliga omval.
13. Till revisor valdes Rune Edblad och till revisorsersättare Inger Nyström, båda omval.
14. Årsavgiften fastställdes till oförändrade 40 kr.
15. Bildarkivet med diabilder m m skall ses över för att inte bilderna ska förstöras.
Muren vid gamla mejeriet börjar vittra sönder. Ett objekt för föreningen att
uppmärksamma.
16. Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. Sonja Cederlöf
överlämnade en blomma till ordföranden från föreningen med tack för allt engagemang.
Mötet avslutades med kaffe, som föreningen bjöd på.
Askersund dag som ovan
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