Årsmöte med Industrihistoria i Väst 2017-02-22, kl 15.00-16.15
Plats: Elyseum, Göteborgs Energis museum på Västgötagatan 2, Göteborg.
Närvarande: Margaretha Persson, Ewert Arwidsson, Åke Eriksson, Yahya Can, Agneta
Ström, Kalle Ström, Liz Gunnarsson, Clary Winberg, Einar Brodin, Rolf Kurz, Björn
Ohlsson, Mats Sjölin, Kenth Lärk, Börje Johansson, Elisabeth Ek, Christine Fredriksen och
Franco Lazzari.
Före årsmötets öppnande tackade vice ordförande Börje Johansson guiderna på Elyseum för
en mycket intressant visning av museet, för att de kunde erbjuda fika och att vi fick använda
deras personalutrymme för föreningens årsmöte. Börje berättade också att vår ordförande
Sten-Åke Lyngstam tyvärr inte kunde närvara på årsmötet eftersom han hade tappat rösten.
§ 1. Årsmötet öppnades av Börje Johansson.
§ 2. Dagordningen fastställdes, sedan en ny punkt, Information om stadgarna, lagts till mellan
punkt 6 och 7 (bilaga 1).
§ 3. Börje Johansson valdes till mötesordförande.
§ 4. Björn Ohlsson valdes till mötessekreterare.
§ 5. Elisabeth Ek och Clary Winberg valdes till justeringspersoner, tillika rösträknare.
§ 6. Konstaterades att årsmötet var stadgeenligt sammankallat.
§ 7. Börje Johansson berättade att föreningens nya stadgar som antogs på årsmötet 2016 hade
justerats på några punkter efter konsultation av medlemmen Gunnar Ek. Efter ytterligare ett
klargörande tillägg i § 11 Föreningens upplösning, ”Minst ett av mötena skall vara ett
ordinarie årsmöte.”, efter paragrafens tredje mening, antogs de nya stadgarna enhälligt.
§ 8. Björn Ohlsson läste upp verksamhetsberättelsen för 2016, som fastställdes och lades till
handlingarna efter ett par tillägg (bilaga 2). Ewert Arwidsson läste upp den ekonomiska
berättelsen för 2016, som fastställdes och lades till handlingarna (bilaga 3).
§ 9. Eftersom ingen av revisorerna var närvarande läste Ewert Arwidsson upp
revisionsberättelsen för 2016 (bilaga 4).
§ 10. Styrelsens ledamöter beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret 2016.
§ 11. På valberedningens förslag, som föredrogs av Mats Sjölin, valdes Börje Johansson till
ordförande på ett år. Vid beslutet överlät ordföranden klubban till Elisabeth Ek.
§ 12. På valberedningens förslag omvaldes Karl-Magnus Johansson och Björn Ohlsson som
ledamöter i styrelsen på två år. Ewert Arwidsson, Per Clemensson, Christine Fredriksen och
Kenth Lärk har ett år kvar på sina förordnanden. Ida Dicksson hade avböjt omval.
§ 13. På valberedningens förslag valdes Lars O Carlsson som ny ersättare på två år.
Patrik Ekheimer och Tommie Vester har ett år kvar på sina förordnanden som ersättare.
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Därmed består styrelsen för verksamhetsåret 2017 av följande personer. Ordförande: Börje
Johansson. Ledamöter: Ewert Arwidsson, Per Clemensson, Christine Fredriksen, Kenth Lärk,
Karl-Magnus Johansson och Björn Ohlsson. Ersättare: Lars O Carlsson, Patrik Ekheimer och
Tommie Vester.
§ 14. På valberedningens förslag omvaldes Lars-Olof Lööf och Maria Mossberg som
revisorer, och Ingegerd Särlvik som revisorsersättare.
§ 15. Margaretha Persson och Mats Sjölin, som valdes som ledamöter till valberedningen på
två år på förra årsmötet, kvarstår även under 2017. Båda är sammankallande.
§ 16. Efter ett förslag från en medlem på årsmötet fastställdes medlemsavgiften för nästa
verksamhetsår (2018) till 150 kr för enskild medlem (tidigare 100 kr), 300 kr för föreningar
(oförändrat) samt 500 kr för institutioner och företag (oförändrat). Dessutom togs beslut om
att införa ett nytt medlemskap för familj med en årsavgift på 200 kr.
Franco Lazzari ville att en ifylld post- eller bankgiroblankett skall medfölja fakturan för
medlemsavgiften och ordförande Börje Johansson lovade att han skall få ett sådan blankett
när fakturan för medlemsavgiften 2018 skickas ut.
Börje Johansson föreslog att en hedersmedlem, som Per Clemensson blivit utsedd till under
året, skall ha fritt medlemskap, vilket årsmötet biföll. Årsmötet uppdrog också åt styrelsen att
utse ytterligare två medlemmar, Ingegerd Särlvik och Kurt Flodin, till hedersmedlemmar.
§ 17. Det hade inte inkommit några skriftliga förslag från någon enskild medlem.
§ 18. Övriga frågor.
Börje Johansson informerade om vårens kommande program: besöket på Ekelund
Linneväveriet i Horred 6/4, föreläsningen om regional strukturomvandling och automatisering
på Landsarkivet i Göteborg den 20/4 och besöket på Ljungskile Trikåfabrik den 20/5.
Franco Lazzari föreslog en resa till Fredrikshamn/Hjörring i Danmark och Kalle Ström
föreslog ett besök i Chalmers kopparbunker. Börje Johansson tackade för förslagen och
lovade att styrelsen skulle ta upp dem i kommande programplanering.
Yahya Can föreslog att vi skulle bjuda in en gäst, till exempel ordföranden i Göteborgs
uppfinnarförening där han är aktiv, för att visa vilka vi är och vad vi gör, vilket skulle kunna
locka fler att bli medlemmar i föreningen. Börje Johansson lovade att ta med sig idén till
styrelsen.
Elisabeth Ek hade tagit del av ett tjänsteutlåtande från kulturförvaltningen om det planerade
varvs- och industrihistoriska centret och undrade vad detta innebär för möjligheten att
realisera ett sådant center och hur föreningen planerar att agera i frågan. Mats Sjölin
redogjorde för vad som hade hänt i ärendet under året och trodde att föreningens pådrivande
arbete – med en debattartikel i Göteborgs-Posten, en skrivelse till kommunstyrelsen i
Göteborg och kontakter med politiker i kommunen och regionen – hade haft ganska stor
betydelse för att ärendet tagit fart igen. Den 9/2 beslöt kulturnämnden att ge direktören för
förvaltningen i uppdrag att utreda två alternativ: 1. Att skapa ett varvs- och industrihistoriskt
center med visningsbara magasin och arkiv i anslutning till centret enligt det ursprungliga
förslaget, och 2. Att anlägga magasins- och arkivbyggnader i stadens utkant.
Nämndprotokollet var dock inte justerat än och därmed inte offentligt.
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Börje Johansson framhöll att styrelsen kommer att följa ärendet noga och framföra
föreningens åsikter när det är lämpligt.
Börje Johansson berättade att de avgående styrelseledamöterna, Sten-Åke Lyngstam och Ida
Dicksson, skulle ha avtackats idag, men att de kommer att avtackas vid ett senare tillfälle,
eftersom ingen av dem kunde närvara på årsmötet.
Börje Johansson tackade redaktören, Kenth Lärk, layoutaren Karl-Magnus Johansson och
redaktionskommittén för ett mycket gott arbete med tidningen.
Han tackade också alla som deltagit på årsmötet och uppmanade till medlemsvärvning.
§ 19. Ordföranden Börje Johansson tackade för förtroendet att leda årsmötet och förklarade
årsmötet avslutat.

Vid protokollet dag som ovan

Björn Ohlsson
sekreterare

Börje Johansson
ordförande

Justeras:

Elisabeth Ek

Clary Winberg
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