ÅRSMÖTESPROTOKOLL

KATARINA SKOLGILLE
8 maj 2014

Lokal: Sjölins Ek gymnasium, Mäster Mikaels gata 10 Stockholm.
1/
Åldermannen, Göran Wendin, öppnade Katarina Skolgilles 84:e årsmöte och
hälsade alla årsmötesdeltagare varmt välkomna.
2/
Mötet godkände att årsmötet var behörigt utlyst. Kallelse till mötet utsändes per
post och mail under vecka 14 eller 6 april.
3/
Parentation:
Avlidna Gillesbröder under 2013.
 Lars Källström, bankdirektör, Stockholm, medlem 1971
 Åke Källström, bankdirektör, Stockholm, medlem -70
 Olle Linderhjelm, musiker/biodlare, Vikbolandet -86
 Lennart Nordlander, ingenjör, Farsta, -66
 Erik Sundelin, ingenjör, Stockholm, -40
 Curt Ulvås, lektor, Bromma, -90
De bortgångna Gillesbröderna hedrades med en tyst minut.
4/
Val av justeringsmän:
Bengt Almlöf och Lennart Hörnfeldt valdes till justeringsmän tillika rösträknare.
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5/
Styrelsens verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen var utsänd med inbjudan till årsmötet.
Mötet godkände styrelsens verksamhetsberättelse.
6/
Gillets resultat- och balansräkning
Kassaförvaltaren Jan Adamson redogjorde för Gillets ekonomi, resultat- och
balansräkning per 2013-12-31.
Mötet godkände den ekonomiska redogörelsen.
7/
Revisorernas berättelse
Revisorerna Karl-Gustav Plogfeldt/Roger Fröberg rekommenderade mötet:
 att fastställa och godkänna resultat- och balansräkning per den 131231,
 att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.
8/
Fastställande av resultat- och balansräkning
Mötet beslöt att fastställa och godkänna framlagd resultat- och balansräkning.
9/
Ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet gav styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
10/
Val av styrelse
Efter förslag från valberedningen, bestående av herrarna Hans Örnhall & Börje
Östergren beslutade mötet följande:
 Bonne Sundberg omvaldes till ÅM 2016
 Jan Adamson, omvaldes till ÅM 2016
 Tony Ruster, omvaldes till ÅM 2016
 Lars Björkberger, omvaldes till ÅM 2016
11/
Val av två revisorer:
 Karl-Gustaf Plogfelt omvaldes som revisor till årsmötet 2015
 Roger Fröberg omvaldes som revisor till årsmöte 2015
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12/
Val av valkommitté
Hans Örnhall & Börje Östergren omvaldes som valkommitté för årsmötet 2015.
Hans Örnhall utsågs som sammankallande.
Samtliga val var enhälliga.
13/
Årsavgift
På förslag av styrelsen skall årsavgiften för 2015 vara oförändrad, 125: - kronor.
Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag.
14/
Fördelning av insamlade medel
Styrelsen förslag att insamlade medel i samband med års- och höstmöte 2014
skall användas till ett stipendium på 3,000: - att överlämnas på skolavslutningen
2015 till ’skolans bästa kompis‘ i vår gamla skola Katarina Realskola, numera
Internationella Engelska Gymnasiet. Denna elev utses av skolans rektor i
samarbete med Elevrådet. Penninggåva jämte diplom skall utdelas i samband
med skolavslutningen. Förslaget godkändes av årsmötet.
.
15/
Nya Veteraner, 25 års medlemskap i Gillet:
Inga nya Veteraner förelåg att utses detta år.
Ny Jubelveteran, 50 års medlemskap i Gillet:
Inga nya Jubelveteraner förelåg att utses detta år.
16/
Nya medlemmar under verksamhetsåret 2013:
 Bengt Fridmark, Djurhamn, född 1932
 Peter B Janzon, fil kand, Stockholm, -45
 Bertil Jonsson, revisor, Järfälla, -42
 Roland Nilsson, Bromma, -31
 Lennart Ryman, litograf, Bandhagen, -31
 Lars Sandberg, reklamkonsulent, Stockholm, -43
 Karl-Erik Ström, ingenjör, Farsta, -28
17/
Inkomna skrivelser
Inga skrivelser har inkommit till styrelsen inför årsmötet.
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18/
Övriga frågor:
Åldermannen informerade Gillesbröderna att Gillets arkiv flyttades under
januari 2014 till en lokal i Internationella Engelska gymnasiet. Skolan har
välvilligt ställt utrymmet till vårt förfogande utan förpliktelser och kostnadsfritt.
Ålderman informerade vidare om Gillets ekonomi. Gillet har f n en mycket stark
kassa och kommer framöver vara mer liberala med att subventionera
huvudsakligen kommande års- och höstmötesmåltider. Ingen subvention av
alkohol i samband med våra möten kommer att ske. Syftet är, enligt tidigare
Årsmötesbeslut, att låta överlikviditeten successivt premiera de Gillesbröder
som deltar på våra möten
Kort information gavs om Gillets förestående 85-års Jubileum 2015.
19/
Årsmötet godkände att det till protokollet noterades att samtliga beslut varit
enhälliga varefter Åldermannen Göran tackade medlemmarna för visat intresse
och förklarade Gillets årsmöte 2014 avslutat.
E-post på medlemmar
En vädjan från styrelsen framfördes till medlemmarna om lämna sin eventuella
e-postadress till sekreteraren.
Styrelsen påminde om sajten ”Stayfriends” där man kan låta registrera sig.
Sidan är kontaktsida för att återfinna gamla skolkamrater.
Efter avslutat årsmöte vidtog supén.
Stockholm 8 maj 2014

Tony Ruster
sekreterare
Justeras:
Göran Wendin
Ålderman /
Justeras:

Justeras

Bengt Almlöf

Lennart Hörnfeldt
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Till årsmötet och efterföljande middag hade 39 personer anmält sig.
Efter middagen höll Ulf Marmnäs ett uppskattat och intressant föredrag med
bilder om riktigt gamla Stockholm.
Den efterföljande insamlingen inbringade kr 1,660: -. Beloppet skall skänkas till
ändamål i enlighet med årsmötes beslut.
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