ÅRSMÖTESPROTOKOLL

KATARINA SKOLGILLE
22 mars 2010
Lokal: Nya Sällskapet, Västra Trädgårdsgatan 6, Stockholm.
1/
Åldermannen, Göran Wendin, öppnade Katarina Skolgilles 80:e årsmöte och
hälsade alla årsmötesdeltagare varmt välkomna.
2/
Mötet godkände att årsmötet var behörigt utlyst. Kallelse till mötet utsändes den
10 mars 2010.
3/
Avlidna Gillesbröder under 2009.
Parentation:
Göran Brötmark f -25
Åke Andurén, -20
Kaj Isaksson, -21
De bortgångna Gillesbröderna hedrades med en tyst minut.
4/
Val av justeringsmän
Raivo Parts och Fredrik Sandin valdes till justeringsmän och tillika rösträknare.
5/
Styrelsens verksamhetsberättelse
Mötet krävde ingen uppläsning av Gillets verksamhetsberättelse för det gångna
verksamhetsåret 2009. Verksamhetsberättelsen var utsänd med inbjudan till
årsmötet.
Mötet godkände styrelsens verksamhetsberättelse.
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6/
Gillets resultat- och balansräkning
Kassaförvaltaren Jan Adamson redogjorde för Gillets ekonomi, resultat- och
balansräkning per 2009-12-31 Den ekonomiska redovisningen var utsänd i
samband med kallelsen.
Mötet godkände den ekonomiska redogörelsen.
7/
Revisorernas berättelse
Gösta Paulsson läste upp revisionsberättelsen varefter årsmötet enligt
revisorernas rekommendation beslutades:
- att godkänna resultat- och balansräkning per den 091231,
- att styrelsen beviljades ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.
8/
Val av styrelse
Efter förslag från valberedningen, Gerry Bäcklin & Lennart Tauson, omvaldes
följande personer till Gillets styrelse,framtill årsmötet 2012:





Bonne Sundberg, vice ålderman
Jan Adamson, kassaförvaltare
Lars Björkberger, arkivarie
Tony Ruster, sekreterare

9/
Val av två revisorer:
 Karl-Gustaf Plogfelt nyvaldes som revisor till årsmötet 2011
 Gösta Paulsson omvaldes som revisorer till årsmötet 2011.
Alla valen var enhälliga.
10/
Val av valkommitté
Roger Fröberg och Gustaf Lindstedt nyvaldes som valkommitté för årsmötet
2011. Roger Fröberg utsågs som sammankallande.
11/
Årsavgift
På förslag av styrelsen skall årsavgiften för 2011 vara oförändrad, 125:- kronor.
Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag.
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12/
Fördelning av insamlade medel
Styrelsen förslag att insamlade medel i samband med års- och höstmöte 2010
skall överlämnas till Stadsmissionen: Förslaget godkändes av årsmötet.
.
13/
Nya Veteraner, 25 års medlemskap i Gillet:
Kurt Ramkvist
Gunnar Lyckner honorerades som Veteran vid årsmötet. Han hade förhinder att
närvara vid det föregående årsmötet då han hyllades som Veteran.

Ny Jubelveteran, 50 års medlemskap i Gillet:
Björn Rosén
14/
Nya medlemmar under verksamhetsåret 2009:
Alsén Lennart
Andersson Björn
Barve Gunnar
Dahlberg Hans
Gustafson Sven
Larsson Tommy
Lidström Jack
Lindström, Bo
Samuelsson
Valter
Strömgren Per
Arne
Sundblad Staffan

440531
430520
430324
390630
480116
440114
310501
380414
430720
371124
441022

15/
Inkomna skrivelser
Inga skrivelser har inkommit till styrelsen.
16/
Övriga frågor:
Bertil Davin föreslog att Gillet framöver endast skickar ut information, kallelser
mm postalt till de Gillesbröder som inte anmält någon e-postadress. Alla övriga
medlemmar får information endast via mail
Förslaget godkändes av mötet.
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Börje Bengtsson föreslog att styrelsen utreder möjligheten att skapa en hemsida
för Gillet..

E-post på medlemmar
En vädjan från styrelsen framfördes till medlemmarna om att lämna sin
eventuella e-postadress till sekreteraren.
Styrelsen påminde även om hemsidan ”Stayfriends” där man kan låta registrera
sig. Sidan är en kontaktsida för att återfinna gamla skolkamrater.

17/
Åldermannen, Göran Wendin, tackade medlemmarna för visat intresse och
förklarade Gillets årsmöte 2010 avslutat.
Efter mötet vidtog supén.
Stockholm 23 mars 2010
Tony Ruster
sekreterare

Justeras:

Göran Wendin
Ålderman /
Justeras:

Raivo Parts

Fredrik Sandin

Till årsmöte & middag hade 72 personer anmält sig. Fyra stycken av dessa
uteblev pga sjukdom. Vid den efterföljande insamlingen inbringade 980:- och
skall skänkas till Stadsmissionen enligt mötets beslut.

Närvarolista årsmöte 2010:

4

