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Årsmötesprotokoll upprättat vid OSS årsmöte 2}t4-A2-21.vid §tatstiänstemännens Hus.

Närvarande

Valter Ljungsel l, ordföra nde
David Hagelström vice ordförande
0lle Sandelid, kassör

PaulSjöberg suppleant
Leif Arrefalk, sekreterare
Samt35 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. Valter Ljungsell ordförande, Leif Arrefalk sekreterare.

4 Val av två justerare tillika rösträknare.
Leif lngvarsson och Stefan Linde valdes.

5 Fråga om kallelse till årsmötet skett i behörig ordning.
Mötet godkände att kallelsen skett i behörig ordning.

5 Godkännande av fullmakter.
lnga fullmakter förelåg.

7 Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning från föregående år
Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning finns i utdelade handlingar.
Säl lska pets verksa mhetsberättelse föredrogs av ordförande och godkä ndes.
Sällskapets ekonomiska redovisning föredrogs av kassören och godkändes.

8 Fastställande av resultat- och balansräkning.
Mötet fastställde resultat och balansräkning som föredrogs av kassören.

9 Revisionsberättelse. , ''l'
/.

Revisionsberättelsen föredrogs av Jan Hansson och godkändes-av mötet.
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10 Beslut om styrelsens ansvarsfrihet
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för år 2013.

11 Fastställande av verksamhetsplan och budget tör är 2A!4.
Verksamhetsplan och budget finns i utdelade handlingar.
Verksamhetsplan föredrogs av ordförande David Hagelström och Valter Ljungsell.
Krakowresan hanterades. Valter Ljungsell fick till uppdrag att undersöka om resan är
handikappsvänlig. Dessutom fick mötet till uppgift att fundera om alternativt resedatum, eftersom
kostnaden blir lägre om resedatum ändras till 28 augusti. Styrelsen arbetar vidare med detaljer.
Verksamhetsplan och budget för 2AL4 godkändes.

12 Fastställande av årsavgift för efterföljande år.
Årsavgiften för medlemmarna år 2015 fastställdes att vara oförändrad till 150 kronor.

13 Styrelsens förslag och beslut av stadgeändring med hänsyn till antagande av nyinstiftad
medalj för Sällskapet.
Stadgeändringar föredrogs av David Hagelström och godkändes

Motion från lngmar Arvidsson avseende förslag och ändring av valberedning,
med s§relsens förslag.
Ändring av valberedning föredrogs av Valter Ljungsell och godkändes.

14 Val av ordförande, styrelseledamöter och suppleanter.
Harry Lantz, valberedningens sammankallande redovisar valberedningens förslag..
Valter Ljungsell ordförande omvald
David Hagelström vice ordförande
Rude Söderman klubbmästare
Leif Arrefalk sekreterare
Olov Sandelid kassör omvald
PaulSjöberg suppleant omvald
Matts Tallbom suppleant omvald

15 Val av revisor och revisorsuppleanter.
Birgitta Sandsten revisor nyvald
Jan Hansson revisorsuppleant nyvald

15 Val av valberedning jämte sammankallande,
Valberedningen står till förfogande
Harry Lantz sammankallande nyval.
Sven Jönsson omvald
Gittan Hultberg omvald

17 Utmärkelser. L ?

Harry Lantz, Valter Ljungsell och Olov Sandelid tilldelas Hedersdiplom.
Astrid och Rune Palmqvist, Jan Hansson, Raili Blomqvist, Ulla Söderberg tilldelas minnesmedalj.
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18 övriga frågor
Mötets medlemmar har funderat färdigt om Krakowresan. Styrelsen fick uppdrag att arbeta vidare
med alternativa avresedagar. Vid mötet fanns 20 intresserade medlemmar för resan.
Diskussion uppstod huruvida Tor-Björn Modin skulle tilldelas Hedersmedalj. Styrelsen fann att enligt
stadgarna har inte Tor-Björn Modin uppfyllt alla kriterier för att tilldelas medaljen.
Harry Lantz reserverade sig och ansåg att Tor-Björn Modin har gjort mycket gott arbete för
föreningen, och fick visst medhåll av Kristofer Gegenwart. Styrelsen fick bordlägga ärendet
till beslut vid Novembermötet.
Kristofer Gegenwart vill genomföra en vandring i Norra Begravningsplatsen. Styrelsen ska hitta ett
lämpligt datum iapril.

Avslutning.
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet,
varefter middag intogs i restaurangen.
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