Årsmöte med Industrihistoria i Väst 2015-03-17, kl 14.15-15.15
Plats: Esabs svenska huvudkontor på Lindholmsallén 9 i Göteborg.
Närvarande: Börje Johansson, Sten-Åke Lyngstam, Åke Eriksson, Franco Lazzari, Agneta
Ström, Kalle Ström, Elisabeth Ek, Kenth Lärk, Ola Almquist, Mats Sjölin, Leif Rådeström,
Christine Fredriksen och Björn Ohlsson. Tommie Vester och Gunilla Kristén var med under §
1-6.
Före årsmötets öppnande tackade ordförande Sten-Åke Lyngstam Esabs chef för Research
Center, Ann-Christin Norlander, för den mycket intressanta visningen av företagets
verksamhet i Göteborg och för det generösa mottagandet att erbjuda lokal, kaffe och kaka till
deltagarna på föreningens årsmöte.
Kenth Lärk passade också på att dela ut den nya medlemsvärvarfoldern, som han just hade
hämtat från tryckeriet.
§ 1. Årsmötet öppnades av Sten-Åke Lyngstam.
§ 2. Börje Johansson valdes till mötesordförande. Björn Ohlsson valdes till mötessekreterare.
§ 3. Kenth Lärk och Christine Fredriksen valdes till justeringspersoner, tillika rösträknare.
§ 4. Dagordningen fastställdes (bilaga 1).
§ 5. Konstaterades att årsmötet var stadgeenligt utlyst.
§ 6. Börje Johansson presenterade verkställande utskottets förslag till nya stadgar, som
delades ut tillsammans med övriga årsmöteshandlingar före årsmötet. Efter en stunds
diskussion och ett par ändringar och korrigeringar antogs de nya stadgarna enhälligt.
§ 7. 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,
vilket godkändes av årsmötet.
§ 8. Det hade inte inkommit några skriftliga förslag från enskild medlem.
§ 9. Årsmötesdeltagarna läste verksamhetsberättelsen, som delats ut före årsmötet, och som
efter några justeringar fastställdes och lades till handlingarna (bilaga 2). Börje Johansson läste
upp den ekonomiska berättelsen, eftersom kassören Ewert Arwidsson inte var närvarande,
som därefter fastställdes och lades till handlingarna (bilaga 3).
§ 10. Eftersom ingen av revisorerna var närvarande läste Björn Ohlsson upp
revisionsberättelsen (bilaga 3).
§ 11. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret 2015.
§ 12. På valberedningens förslag, som föredrogs av Mats Sjölin, valdes Sten-Åke Lyngstam
till ordförande på ett år.
§ 13. På valberedningens förslag omvaldes Ewert Arwidsson, Per Clemensson och Christine
Fredriksen, samt nyvaldes Kenth Lärk, som ledamöter i styrelsen på två år. Ida Dicksson,
Karl-Magnus Johansson, Björn Ohlsson och Börje Johansson, som har ett år kvar på sina
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förordnanden i verkställande utskottet, behåller automatiskt sina platser i det som enligt de
nya stadgarna kallas styrelse.
§ 14. På valberedningens förslag omvaldes Patrik Ekheimer och Tommie Vester som ersättare
(tidigare kallat suppleant) på två år. Peter Zienau har ett år kvar på sitt förordnande som
ersättare (suppleant). Bengt Berglund och Lars O Carlsson kommer att vara adjungerade
ledamöter i styrelsen även detta verksamhetsår.
§ 15. På valberedningens förslag omvaldes Lars-Olof Lööf som 1:e revisor, och Maria
Mossberg som 2:e revisor, under förutsättning att Maria Mossberg accepterar valet.
§ 16. Årsmötet valde Margaretha Persson och Mats Sjölin som ledamöter i valberedningen på
två år.
§ 17. Övriga frågor.
Sten-Åke Lyngstam gav en eloge till redaktionskommittén för dess arbete med tidningen och
den nya medlemsvärvarfoldern och tackade samtidigt styrelsen för att trevligt och givande
verksamhetsår.
Kenth Lärk, som delade ut den nya medlemsvärvarfoldern före årsmötet, ville särskilt tacka
Karl-Magnus Johansson för hans arbete med redigering och layout av foldern.
Börje Johansson påpekade att vi från och med nu på samtliga ställen skall ändra föreningens
postadress till: Industrihistoria i väst, Riksarkivet Landsarkivet i Göteborg, Box 19035,
400 12 Göteborg, så som det står i vår nya folder.
Börje Johansson föreslog att två exemplar den nya foldern skickas ut till alla medlemmar i
höstens medlemsutskick så att den kan spridas till fler presumtiva medlemmar, vilket mötet
samtyckte till. Broschyren bör också läggas ut på lämpliga platser, på museer, bibliotek och
andra liknande ställen.
Mats Sjölin redogjorde i korthet för den politiska processen gällande det planerade Varvs- och
industrihistoriska centret i Göteborg. Frågan ligger nu på kommunstyrelsens bord.
§ 18. Ordföranden tackade för förtroendet att leda årsmötet och förklarade årsmötet avslutat.

Vid protokollet dag som ovan

Björn Ohlsson

Börje Johansson

Justeras:

Kenth Lärk

Christine Fredriksen
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