
Närvarande 27 medlemmar

§1. Mötets öppnande. Eftersom ordföranden är insjuknad i maginfl uensa och icke närvarande 

öppnas årsmötet av sekreteraren denna gång.

§2. Val av ordförande för mötet. Årsmötet väljer Doris Rosendahl till ordförande för mötet.

§3. Val av sekreterare. Till sekreterare väljs Torbjörn Jonsson

§4. Fastställande av dagordning. Dagordningen fasställes med tillägg under övriga frågor för 

Fjällresan och Dalaturen

§5. Frågan om mötets behöriga utlysande. Mötet godkänner kallelsesättet.

§6. Val av justerare för årsmötesprotokollet. Som justerare välj Elis Andersson och Britt Jo-

hansson

§7. Uppläsande av verksamhetsberättelsen. Verksamheten presenteras av sekreteraren via OH 

med muntliga tillägg innehållande bla tack till de duktiga cirkelledarna Birgit Wiklund och 

Tore Lindelöv.

§8. Frågan om verksamhetsberättelsens godkännande. Mötet godkänner verksamhetsberät-

telsen.

§9. Kasssarapportens föredragning. Kassören kunde inte närvara så kassarapporten fi ck en 

mindre detaljerad redovisning

§10. Revisorernas rapport. Uppläses och lägges till handlingarna.

§11. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. Mötet  ger enhälligt styrelsen ansvarsfrihet.

§12. Fastställande av årsavgifter för år 2007. Beslut tas att avgiften skall vara oförändrad.

§13. Val av styrelsemedlemmar och en suppleant

A/ Val av vice ordförande för två år. Mötet följer valberedningens förslag och väljer Göran 

Axelsson.

B/ Val av kassör för två år. Mötet väljer  Sven Andersson som valberedningen förordat.

C/ Val av 2 ledamöter i styrelsen för två år. Omval av Ulrika Karlsson och Doris Rosendahl.
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D/ Val av en ersättare för två år. Det blir omval av John Hamrin 

§14. Val av funktionärer :

A/ För förtäring höst/vårmöte. Mötet väljer Britt J. och Elis A. att ordna med förtäringen.

B/  Studieansvarig. Mötet omväljer Tore Lindelöv

C/  Lokalansvarig. Omval sker av Tore L.

§15. Val av revisorer samt revisorsuppleant för en period av ett år. Mötet väljer Lennart Wid-

mark och Kjell Öberg att vara revisorer samt Jonas Norberg till revisorssuppleant

§16. Val av valberedning för en period av ett år. Mötet beslutar omval av Kjell Wigren, Mari-

anne Persson 

§17. Förslag till aktiviteter för det kommande året. Vargbacken-Vindelgransele ,Fäbodliden, Vargbacken-Vindelgransele ,Fäbodliden, V

Nordingra, Varuträsk, som nu drivs i ny regi , nämndes som förslag på resmål under det kom-

mande året.

§18. Övriga frågor. Göran berättar om Dalaturen med besök vid Kopparbergsmässan och 

Tore informerar om resan ”Kust till kust” 

§19. Årsmötet avslutas och Göran Axelsson börjar sin fi na presentation av Storlidengruvan 

efter ett mycket gott fi ka framställt av de avgående fi kaansvariga Eva och Gunnar, vilka här-

med tackas varmt.
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