Föreningen
INLANDSBANANS VÄNNER

Protokoll
Ordinarie föreningsstämma i Östersund 2012-06-02
Datum:

2012-06-02

Plats:

IBAB:s lokaler Östersund Central

Närvarande styrelse:

Hans Wickström
Ove Strid
Christer Andersson
Christer Wilhemsson
Lars Holmqvist

Närvarande medlemmar:

Torsten Svedberg, Karl-Erik Dahl, Gösta Hansson,
Ingemar Jonsson, Kjell Nossbrandt, Ewert Markusson.

1. Stämmans öppnande:
Hans Wickström hälsar alla välkomna och öppnar stämman.

2. Val av ordförande och sekreterare för stämman:
Till ordförande och sekreterare för årsstämman valdes Christer Andersson och
Lars Holmqvist.

3 a. Val av två justeringsmän tillika rösträknare:
Valdes Ingmar Jonsson och Karl-Erik Dahl.
3 b. Fastställande av dagordningen:
Dagordningen fastställdes.

4. Frågan om stämman blivit behörigen sammankallad:
Ansågs att stämman blivit behörigen sammankallad.

5. Föredragning av årsredovisningen:
Föreningens ordförande föredrog verksamhetsberättelsen och kassören föredrog
årsredovisningen.

6. Föredragning av revisorernas berättelse för samma tid:
Kassören läste upp revisorernas revisionsberättelse.

7. Beslut om fastställande av balansräkning:
Stämman fastställde balansräkningen.

8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen:
Stämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen.

9. Ärenden som styrelsen överlämnat till stämman:
Inga ärenden lämnade från styrelsen.

10. Motioner som enskild medlem stadgeenligt väckt:
Inga motioner inkommna.

11. Val av föreningsordförande, övriga ledamöter och suppleanter i styrelsen:
Till ordförande för 1 år valdes Christer Wilhelmsson, till styrelseledamoter för 2 år valdes Hans Wikström
och Christer Andersson och till suppleanter för 1 år valdes Per Åsling och Thorbjörn Wall.

12. Val av revisorer:
Till revisor för 1 år valdes Margaretha Andersson.

13. Val av ledamöter i valberedningen, varav en sammankallande:
Att ingå i valberedningen för 1 år valdes Ingemar Jonsson (sammankallande) och Kjell
Nossbrandt.

14. Beslut om nästa års medlemmsavgift:
Beslutades att behålla 100 skr i årsavgift.

15. Övriga frågor:
Ewert Markusson Studieförbunden i kommunerna längs inlandsbanan borde vara intresserade av att
erbjuda fördjupning av inlandsbanans historia, nutid och framtid. Vidare upplyste Ewert om presumtiva
kunder till IBAB vid bilprovarverksamheterna i Arjeplog och Arvidsjaur.
Kjell Nossbrandt En biogasanläggning skall byggas i Hammerdal enligt Kjell.

16. Stämmans avslutande:
Ordföranden Christer Andersson avslutade stämman och tackade för intresse och engagemang.
Föreningens nye ordförande avtackade den avgående ordförande och tackade för förtroendet och väl
genomförd årsstämma.
Vid protokollet

-------------------------------Lars Holmqvist

Justeras:

-------------------------------Karl-Erik Dahl

-------------------------------Ingmar Jonsson

