FÖRENINGEN BEVARA GAMLA ASKERSUND
PROTOKOLL fört vid årsmöte och 15-årsjubileum tisdagen den 13 juni 2000 kl
19.30 i Lilla Cafeet vid Stöökagatan i Askersund.
Ordförande W era Hammarlund hälsade välkommen och lämnade ordet till dagens gästtalare
stadsarkitekt Olof Schultz, som berättade om Borgmästare Knöös fastighet i vilken Lilla
Cafeet är beläget. Fastigheten är ett tvåvånings timmerhus, som är bevarat till sin storlekDet
byggdes under första hälften av 1800-talet.
En blomgrupp överlämnades till Olof Schultz som tack för det mycket intressanta föredraget
och för medverkan på förra årsmötet.
l Ordförande förklarade därefter årsmötet öppnat.
2 Dagordningen godkändes.
3 Årsmötets stadgeenliga utiystning godkändes.
4 Till mötesordförande 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 med godkännande till handlingarna.
8 Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
9 Till ordförande valdes Anders Carlsson, nyval, efter W era Hammarlund som avsagt sig.
l O Till styrelseledamöter valdes: Ann-Cathrine Eliasson, vice ordförande, Margot
Pettersson, sekreterare, Sonja Cederlöf, kassör, W era Hammarlund, Mikael Malmborg
nyval, och Ella Wetterstrand.
11 Rune Edblad hade avböjt omval. Till ny revisor utsågs Erik Renstrand och till
revisorsersättare Bengt Willen.
12 Årsavgiften fastställdes till40 kr, oförändrat.
13 Till valberedning omvaldes Bengt Willen och Erik Renstrand.
14 Ordförande förklarade mötet avslutat och överlämnade ordförandeklubban till nyvalde
föreningsordföranden Anders Carlsson, som tackade för förtroendet. En tavla "en meter
Askersund" samt en blomstergrupp överlämnades till Wera Hammarlund som tack för
hennes arbete som ordförande för föreningen sedan starten 1985.

Årsmötesdeltagama avnjöt sedan kaffet under livligt samspråk i den trivsamma gammaldags
miljön, som cafeägaren Katarina Olsen skapat i den gamla Borgmästargården.
Askersund den 13 juni 2000
Vid protokollet
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