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Protokoll
Årsmötesprotokoll upprättat vid OSS årsmöte 2013-02-21 vid Tjänstemännens Hus.
Närvarande
Harry Lantz, ordförande
Olle Sandelid, kassör
Valter Ljungsell, klubbmästare
Stefan Linde, suppleant
Rude Söderman, suppleant
Leif Arrefalk, sekreterare
45 medlemmar

1 Öppnande
Ordförande öppnade mötet och hälsade ledamöter och medlemmar välkomna.
Dagordning godkändes.
2 Parentation.
Parentation hölls för avlidna medlemmar
Frid lystes över deras minne
3 Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Sittande valdes. Harry Lantz ordförande, Leif Arrefalk sekreterare.
4 Val av två justerare tillika rösträknare.
Kristofer Gegenwarth och Bo Eriksson valdes.
5 Fråga om kallelse till årsmötet skett i behörig ordning.
Mötet godkände att kallelsen skett i behörig ordning.
6 Godkännande av fullmakter.
Inga fullmakter förelåg.
7 Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning från föregående år
Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning finns i utdelade handlingar.
Sällskapets verksamhetsberättelse föredrogs av ordförande och godkändes.
Sällskapets ekonomiska redovisning föredrogs av kassören och godkändes.
8 Fastställande av resultat- och balansräkning.
Mötet fastställde resultat och balansräkning.
9 Revisionsberättelse.
Revisionsberättelsen föredrogs av Jan Hansson och godkändes av mötet.
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10 Beslut om styrelsens ansvarsfrihet
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för år 2012.
11 Fastställande av verksamhetsplan och budget för år 2013.
Verksamhetsplan och budget finns i utdelade handlingar.
Verksamhetsplan föredrogs av ordförande Harry Lantz och Olle Sandelid.
Verksamhetsplanen justerades på punkten ”Kortare resa med ärtlunch”.
Ändrat till nytt datum blir den 2013-03-14 och senast anmälningsdatum blir 2013-03-08.
Anmälningslistor lades ut under efterföljande middag.
David Hagelström anser att budgeterad kostnad för styrelsemöten är för hög.
Olle Sandelid, Mats Tallbom med flera förvarar budgeten .
Verksamhetsplan och budget för 2013 godkändes.
12 Fastställande av årsavgift för efterföljande år.
Årsavgiften för medlemmarna år 2014 fastställdes att vara oförändrad till 150 kronor.
13 Styrelsens förslag och beslut av stadgeändring med hänsyn till antagande av nyinstiftad
medalj för Sällskapet.
Motion av David Hagelström avseende förslag och ändring av verksamhetsplan,
med styrelsens förslag.
Stadgeändringar föredrogs av ordföranden och godkändes
David Hagelströms motion om vårfest tillmötesgås och styrelsens förslag om Berlinresa ligger kvar.
14 Val av ordförande, styrelseledamöter och suppleanter.
David Hagelström inleder valet med en berättelse över den senaste tidens resor m.m.
Harry Lantz
avgår som ordförande
Stefan Linde
suppleant avgår
Valter Ljungsell
ordförande nyvald
David Hagelström
vice ordförande nyvald
Rude Söderman
klubbmästare nyvald
Leif Arrefalk
sekreterare omvald
Olov Sandelid
kassör vald tom 2013-12-31
Paul Sjöberg
suppleant nyvald
Maths Tallbom
suppleant nyvald
15 Val av revisor och revisorsuppleanter.
Jan Hansson revisor omvald
Birgitta Sandsten revisorsuppleant omvald
16 Val av valberedning jämte sammankallande.
Sammankallande lämnas vakant
Sven Jönsson nyvald
Gittan Hultberg nyvald
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17 Utmärkelser.
Stefan Linde tilldelas Hedersmedalj och diplom.
Kristofer Gegenwarth tilldelas Minnesmedalj/Förtjänstmedalj och diplom.
Åke Gustafsson tilldelas Minnesmedalj/Förtjänstmedalj och diplom.

18 Övriga frågor
Problem med att medlemsnålar ej lämnas tillbaka. Ödmjuk inställning anbefalles.
Avslutning.
Valter Ljungsell övertar ordförandenål.
Maurit Örnebjär tilldelas bordsstandar
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet,
varefter buffé intogs i restaurangen.

Vid protokollet:

Justeras:

Leif Arrefalk
Sekreterare

Harry Lantz
Ordförande

Justerare

Kristofer Gegenwart

Bo Eriksson
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