Föreningen Gamla Askersund
Årsmöte 2020
Tid o. plats: torsdag 17 sept. 2020 kl. 18.30. Sjöängens matsal.
Närvarande: 12 medlemmar inkl. 4 från styrelsen.
Dagordning:
§ 1 Mötets öppnande.
Mötet öppnades 18.35.
§ 2 Fastställande av dagordningen.
Förslaget till dagordning godkändes.
§ 3 Val av ordf. o. sekreterare för mötet.
Till mötesordf. valdes Bengt Tivélius och till mötessekreterare Lars-Åke Strömberg.
§ 4 Val av justerare att jämte ordf. justera årsmötets protokoll.
Till justerare valdes Johan Strandberg.
§ 5 Gokännande av kallelsen till årsmötet.
Förfarandet med kallelsen godkändes.
§ 6 Versamhetsberättelsen.
Bengt Tivélius läste upp verksamhetsberättelsen. Efter en smärre justering godkändes
verksamhetsberättelsen och lades till handlingarna.
§ 7 Ekonomisk redovisning.
Kassörskan Solweig Larsson redogjorde för föreningens ekonomi. Årets resultat slutade med en förlust av 1.567:- Egna kapitalet f.n. är 79.703:§ 8 Revisionsberättelsen.
L-O Wren läste upp revisiorernas berättelse, som avslutades med en rekommendation
till mötet att ge den sittande styrelse ansvarsfrihet för det gångna årets verksamhet.
§ 9 Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.
Se § 8. Ansvarsfrihet beviljades!

§ 10 Fastställande av årsavgiften för 2021.
Styrelsens förslag om oförändrad årsavgift (50:- kr.) antogs och fastställdes.
§ 11 Val av ordförande.
Till ordförande för FGA valdes Bengt Tivélius.
§ 12 Val av övriga styrelseledamöter och ersättare.
Till övriga medlemmar i styrelsen valdes:
Kenth Lundström, Leif Larsson, Margret Englund, Solweig Larsson, Lars-Åke
Strömberg och Erik Englund. Inga ersättare valdes.
§ 13 Val av revisor och revisorsersättare.
Till revisor valdes Lars-Olov Wren och ersättare Göran Matsson.
§ 14

Val av valberedning.
Till valberedning valdes Johan Strandberg och Björn Dieker.

§ 15

Övriga frågor.
Bengt Tivélius redovisade planerna för föreningens projekt Kvarter för kvarter.
Om tillåtelse lämnas för fler än 165 åhörare, i stora salen på Sjöängen, kommer vi att
hålla föredraget om Rådhuskvarteret i november. Besked väntas i början på oktober.
Om tillåtelse inte lämnas, flyttar vi fram datumet t.v.
Johan Strandberg efterlyste tätare uppdateringar och aktuell information på hemsidan. Detta
utlovades.

§ 16

Avslutning.
Ordf. tackade de närvarande för visat intresse och avslutade mötet 18.55.

…............................................................................................................................................................
ordf. Bengt Tivélius

justerare Johan Strandberg

sekr. L-Å Strömberg

