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Folke Dahlberg Sällskapet 

 
 
 
Protokoll från årsmöte den 28 augusti 2004  i Klockarbacken i Askersund. 
 
 
1. Mötets öppnande. 

Sällskapets ordförande Jonas Modig hälsade välkommen och konstaterade att glädjande 
många medlemmar (cirka 50 st) hade hörsammat kallelsen till årsmötet. 

 
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
  Till mötets ordförande valdes Jonas Modig och till sekreterare valdes Börje Karlsson. 
 
3. Val av två justerare att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll. 
  Till justerare valdes Gunilla Högberg och Kristina Liljeberg. 
 
4. Fråga om kallelse till årsmötet skett på föreskrivet sätt. 

Inbjudan till årsmötet skickades ut till befintliga medlemmar tillsammans med 
medlemsbladet Vattenår våren 2004 i mitten av maj månad. Efterhand som nya medlemmar 
har tillkommit har medlemsbladet och inbjudan till årsmötet skickats ut till dessa. Årsmötet 
godkände det sätt på vilket styrelsen kallat till årsmötet. 

 
5. Föredragning av års- och revisionsberättelse. 

Årsberättelse och årsredovisning för 2003 delades ut och kommenterades av styrelsen. 
Revisionsberättelsen föredrogs per telefon för en av mötets deltagare, som sedan återgav 
dess innehåll för mötesdeltagarna. Årsmötet godkände föreliggande rapporter. 

 
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
 Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 
 
7. Fastställande av handlingsprogram inklusive budget för kommande verksamhetsår. 

Inledningsvis redogjorde styrelsen för planerade aktiviteter under hösten 2004. 
Handlingsprogram och budget för 2005 samt reviderat långsiktigt handlingsprogram 
delades ut och kommenterades av styrelsen. Förslag väcktes om att resa någon form av 
minnesmärke över Folke Dahlberg i t.ex. Askersunds hamn. Styrelsen gavs i uppdrag att 
utreda frågan. Årsmötet godkände styrelsens förslag till handlingsprogram och budget för 
2005 samt långsiktigt handlingsprogram. 

 
8. Fastställande av medlemsavgift för kommande år. 

Årsmötet beslutade att årsavgiften skall vara 150 kr för år 2005. I samband därmed gavs 
styrelsen i uppdrag att utreda frågan om att eventuellt införa en särskild medlemsavgift för 
familjemedlem. 
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9. Val av föreningens tillika styrelsen ordförande. 
 Årsmötet valde Jonas Modig till föreningens tillika styrelsens ordförande för 2005. 
 
10. Val av styrelseledamöter. 

Till styrelseledamöter för 2005 valdes: Anders Weidar, Börje Karlsson, Johan Dahlberg och 
Leif Spetz.  

  
11. Val av två suppleanter till styrelsen. 
 Till suppleanter i styrelsen valdes Ulrika Dahlberg och Per-Arne Axelsson. 
 
12. Val av två revisorer jämte en suppleant. 

Till revisorer valdes Agneta Rudolfson och Birgitta Wahlstrand. Till revisorssuppleant 
valdes Ted Samuelsson. 

 
13. Val av valberedning bestående av två ledamöter. 

Till valberedare valdes Kenth Lundström och Carl-Johan Axelsson. 
 
14. Övriga ärenden. 

Sällskapets kassör delade ut en kortversion av aktuellt medlemsregister, som enbart 
innehöll namn och bostadsort. Antalet medlemmar är för närvarande 254 stycken. Inga 
övriga ärenden fanns att behandla. 
 

15. Årsmötets avslutning. 
Ordföranden tackade deltagarna och förklarade årsmötet för avslutat och uttryckte sin 
förhoppning om en trevlig fortsättning på dagen enligt särskilt uppgjort program. 

 
 
 
 
Karlsborg den 12 september 2004 
 
 
Vid protokollet Ordförande Justerare Justerare 
 
 
 
Börje Karlsson Jonas Modig Gunilla Högberg Kristina Liljeberg 

  


