Protokoll Föreningsstämma 2013
Föreningen Inlandsbanans Vänner
Den 25 maj 2013 i Inlandsbanans lokaler Östersund Central

1. Stämmans öppnande.
Föreningens ordförande öppnar mötet.
2. Val av ordförande för stämman.
Thorbjörn Wall valdes till ordförande för stämman.
3. Val av sekreterare för stämman.
Lars Holmqvist valdes till sekreterare för stämman.
4. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare.
Sven Jernberg och Karl-Erik Dahl valdes.
5. Fråga om stämman utlysts stadgeenligt.
Stämman svarar ja.
6. Godkännande av dagordningen för stämman.
Stämman godkände dagordningen.
7. Föredragning av styrelsens årsredovisning med
verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning samt förslag till
disposition av årets resultat.
Föreningens ordförande läste upp verksamhetsberättelsen och kassören
redogjorde för ekonomin. Minusresultatet kan till en del förklaras med att
tidpunkt för inbetalning av medlemsavgiften har ändrats.
8. Föredragning av revisorns berättelse.
Kassören läste upp revisorn berättelse.
9. Beslut om fastställande av styrelsens årsredovisning.
Stämman beslutade att fastställa redovisningen.
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
Stämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen.

11. Valberedningens förslag:
Ordförande: återval av Christer Wilhelmsson för 1 år.
Ledamot: återval av Ove Strid för 2 år.
Ledamot: återval av Lars Holmqvist för 2 år.
Ledamot: 1 år kvar för Hans Wickström.
Ledamot: 1 år kvar för Christer Andersson.
Suppleant: återval av Thorbjörn Wall för 1 år.
Suppleant: återval av Per Åsling för 1 år.
Adjungerad i vissa frågor: Kjell Nossbrandt.
12. Val av styrelseordförande.
Stämman valde att godkänna valberedningens förslag.
13. Val av styrelseledamöter.
Stämman valde att godkänna valberedningens förslag.
14. Val av revisor.
Stämman förordade återval av Margaretha Andersson för 1 år.
15. Val ledamöter i valberedningen, varav en sammankallande.
Valberedning(sammankallande): återval av Ingemar Jonsson för 1år.
Valberedning: återval av Kjell Nossbrandt för 1 år.
16. Beslut om nästa års medlemsavgift.
Stämman beslutade efter omröstning om att behålla nuvarande
medlemsavgift.
17. Ärenden som styrelsen överlämnat till stämman.
§ 10 Hedersmedlem. Styrelsen kan till hedersmedlem utse person, som gjort
sig särkilt förtjänt härav.
Paragrafen stryks enligt styrelsens förslag. Styrelsen tycker att det är
hedrande att vara betalande medlem i föreningen.
Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.
18. Motioner som enskild medlem stadgeenligt väckt.
Ingen motion har inkommit till styrelsen.

19. Övriga frågor.
*Frågan ställdes om det finns möjlighet att söka bidrag till föreningen.
*Förslag att flytta årsstämman till tidigare datum för att locka fler till
stämman.
Stämman gav styrelsen uppdrag att utreda bägge synpunkterna.
20. Stämmans avslutande.
Stämmans ordförande avslutar och föreningens ordförande tackar alla för
engagemanget.
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