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Årsmöte med Industrihistoria i Väst 2015-03-19, kl 15.30-16.30 

Plats: Textilmuseet i Borås. 

Närvarande: Börje Johansson, Sten-Åke Lyngstam, Åke Eriksson, Karl-Magnus Johansson, 

Ida Dicksson, Björn Ohlsson, Kenth Lärk, Hanna Anderson och Ola Almquist. 

 

§ 1. Årsmötet öppnades av Börje Johansson. 

 

§ 2. Börje Johansson valdes till mötesordförande. Björn Ohlsson valdes till mötessekreterare. 

 

§ 3. Ida Dicksson och Sten-Åke Lyngstam valdes till justeringspersoner, tillika rösträknare. 

 

§ 4. Dagordningen fastställdes (bilaga 1). 

 

§ 5. Konstaterades att årsmötet var stadgeenligt utlyst. 

 

§ 6. Verkställande utskottet föreslog att medlemsavgiften för 2016 skall vara oförändrad, dvs 

100 kr för enskild medlem, 300 kr för föreningar samt 500 kr för institutioner och företag. 

 

§ 7. Det hade inte inkommit några skriftliga förslag från enskild medlem. 

 

§ 8. Sekreteraren Björn Ohlsson läste upp verksamhetsberättelsen och Börje Johansson den 

ekonomiska berättelsen, eftersom kassören Ewert Arwidsson inte var närvarande. Båda 

fastställdes och lades till handlingarna (bilaga 2 och 3). 

 

§ 9. Eftersom ingen av revisorerna var närvarande läste sekreteraren Björn Ohlsson upp 

revisionsberättelsen (bilaga 3). 

 

§ 10. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret 2014. 

 

§ 11. Eftersom valberedningen relativt sent under verksamhetsåret avsagt sig sitt uppdrag 

hade styrelsen fått ta på sig uppgiften som valberedning. På valberedningens förslag, som 

föredrogs av Sten-Åke Lyngstam, valdes Sten-Åke Lyngstam till ordförande på ett år. 

 

§ 12. På valberedningens förslag omvaldes Ida Dicksson, Karl-Magnus Johansson och Björn 

Ohlsson, som ledamöter på två år, och Börje Johansson nyvaldes som ledamot på två år.  

Ewert Arwidsson, Per Clemensson och Christine Fredriksen har ett år kvar på sina 

förordnanden.  

 

§ 13. På valberedningens förslag nyvaldes Peter Zienau som suppleant på två år. Patrik 

Ekheimer och Tommie Vester har ett år kvar på sina förordnanden. Ann Lindholm hade 

avböjt omval. Bengt Berglund och Lars O Carlsson kommer att vara adjungerade ledamöter i 

styrelsen även detta verksamhetsår. 

 

§ 14. På valberedningens förslag omvaldes Lars-Olof Lööf som 1:e revisor och Maria 

Mossberg som 2:e revisor. Ingergerd Särlvik valdes till revisorssuppleant. 

 

§ 15. Eftersom något förslag på valberedning inte fanns på årsmötet fick styrelsen i uppdrag 

att under året försöka få fram en sådan. 
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§ 16. Övriga frågor. 

Börje Johansson informerade att IHV kommer att medverka vid Släktforskardagarna i 

Stadsbiblioteket i Göteborg 21-22/3, i samarbete med Repslagarmuseet i Älvängen. 

Börje Johansson berättade om Arbetslivsmuseernas dag, som arrangeras av NAV och som 

äger rum på Innovatum i Trollhättan den 9/5 2015. IHV kommer troligen att vara närvarande 

vid evenemanget. 

Ida berättade att Riksantikvarieämbetet bestämt att temat för årets Kulturarvsdag den 13/9 

skall vara det industrihistoriska kulturarvet, vilket kommer att ge extra uppmärksamhet åt 

arbetslivsmuseerna. 

Börje Johansson avtackades efter sex år som ordförande för styrelsen genom att Björn 

överlämnade en liten gåva. Ann Lindholm kommer att avtackas för sina många års arbete i 

styrelsen vid ett senare tillfälle. 

 

§ 17. Ordföranden tackade Textilmuseet för den intressanta guidningen i det nya museet, 

inklusive den maskinhistoriska delen som ännu inte öppnat, och för gästfriheten och 

förklarade årsmötet avslutat. 

 

Vid protokollet dag som ovan 

 

 

 

Björn Ohlsson 

 

 

 

 

Börje Johansson 

 

 

 

 

 

Justeras: 

 

 

 

 

 Ida Dicksson   Sten-Åke Lyngstam 

 


