FÖRENINGEN BEVARA GAMLA ASKERSUND
PROTOKOLL fort vid årsmöte torsdagen den l juli 1999 kl19 i Varmbadhuset,
Askersund.
l

Föreningens ordforande W era Hammarlund hälsade välkommen och förklarade
årsmötet öppnat.
2 Dagordningen godkändes.
3 Årsmötets utlysning genom annonsering godkändes.
4 Till mötesordforande valdes W era Hammarlund och till mötessekreterare Sonja
Cederlöf.
5 Ella Wetterstrand utsågs till protokollsjusterare.
6 Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs och lades med godkännande till
handlingarna.
7 Revisorns berättelse upplästes och lades till handlingarna.
8 Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
9 Arsmötet godkände styrelsens forslag att ekonomiskt stödja upprustningen av
godsmagasinet.
l O Bengt Will en foreslog att någon skall utses att förbereda valfrågorna inför årsmötet.
Arsmötet utsåg Bengt Willen och Erik Rehnstrand att utgöra valberedning.
11 Till ordfOrande omvaldes W era Hammarlund.
12 Till övriga styrelseledamöter omvaldes Ella Wetterstrand, Ann-Cathrine Eliasson, Sonja
Cederlöf och Christina Malmborg och nyvaldes Margot Pettersson och Anna-Clara Grahn.
13 Till revisor omvaldes Rune Edblad och till revisorsersättare utsågs Anders Carlsson,
nyval.
14 Årsavgiften fastställdes till oförändrade 40 kr.
15 På frågor från årsmötesdeltagare redogjordes för föreningens syfte och ekonomi samt
verksamheten.
16 Ordförande tackade för visat intresse och den formella delen av årsmötet avslutades.
stadsarkitekt Olof Schultz tackade för inbjudan att tala om Visioner for Askersund.
Han betonade att det är viktigt att vårda historien, att förädla och utveckla arvet. Kunskap,
öppenhet och debatt är nyckelbegrepp i verksamheten. Det handlar inte bara om pengar
utan också om att ge goda råd och att ha en dialog för att komma fram till en för alla
parter bra lösning. Mötesdeltagama ställde frågor och diskuterade bl a om trappan i
hamnområdet, busstorget m m.
Som avslutning bjöd föreningen på kaffe på Cafe Bandung vid Sundsbrogatan.
Askersund dag som ovan
Vid protokollet
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