
Protokoll fört vid Västerbottens amatörgeologers årsmöte 2009 
 
Plats: Möjligheten V. Idrottsallén 4 C  Umeå 
Närvarande 24 medlemmar 
 
§1. Mötets öppnande. Inledningstal av Berthold Johansson 
 
§2. Val av ordförande för årsmötet. Doris Rosendahl väljes att leda mötet. 
 
§3. Dagordningens godkännande. Godkännes av mötet. 
 
§4. Val av sekreterare för mötet. Torbjörn Jonsson väljes att föra dagens 
protokoll. 
 
§5. Val av justerare tillika rösträknare för årsmötetsprotokollet. Berit Lindqvist 
och Minette Sandström 
 
§6. Frågan om årsmötets behöriga utlysande samt mötets beslutsmässighet. 
Godkännes av mötet 
 
§7. Verksamhetsberättelsen presenteras. Lägges till handlingarna. 
 
§8. Presentation av kassarapporten och budget för 2009. Sven Andersson 
presenterar kassarapport och budget. Lägges till handlingarna.   
 
§9. Revisorernas berättelse . Har efter granskning fattat beslutet att tillstyrka 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret. 
 
§10. Frågan om  ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008. Mötet tillstyrker 
ansvarsfrihet.  
 
§11. Medlemsavgiften för 2010. Mötet beslutar att medlemsavgiften blir 
oförändrad.   
 
§12. Val av kommande styrelse 
-Val av ordförande. Omval av Berthold Johansson  
-Val av sekreterare  för 2 år. Astrid Stedje föreslagen och väljes av mötet. 
-Val av ledamöter för 2 år. Britt Andersson föreslagen och väljes av mötet. 
Fyllnadsval av Torbjörn Jonsson för 1 år efter Astrid Stedje. 
-Val  av suppleanter för 2 år. Inger Appelqvist väljes som suppleant. 
 
§13. Val av övriga funktionärer 
-Val av ansvarig för förtäring vid höst och årsmöte. Omval av Britt och Elis 
Andersson 
-Val av studieansvarig. Omval av Birgit Wiklund  



-Val av lokalansvarig. Omval av Thore Lindelöf 
-Val av redaktör för AC-Geologen och redaktionskommitté. Omval Av 
Torbjörn Jonsson och Doris Rosendahl och Ulrika Karlsson för ett år. 
  
§14. Val av revisorer för 1 år. Omval av Lennart Widmark och nyval av Anna-
Karin Hulterström samt som revisorssuppleant Jonas Norberg 
 
§15. Val av valberedning för ett år. Marianne Persson sammankallande och 
Helene Rehnfors som väljes av mötet.  
§16. Motioner inlämnade till årsmötet. Thore har inlämnat ett förslag att en 
fikaansvarig för månadsmötena utses. Inger Appelqvist ska ansvara för detta. 
§17. Förslag till aktiviteter för det kommande året.. 
Thore L har inlämnat flera förslag . 1. Fredrika och Åkerlandet. 2. Botsmark-
Vindeln-Hällnäs. 3. Guldvaskningen i Bjurholm. 4. Bolidens blivande 
guldgruva i Jörn.  

 Birgit föreslår ett besök på Alnön. 
 Torbjörn föreslår ett besök till Järnäs och Tjyvantes grotta samt Umeås 
 berggrund. 
 Innansjön och Lappvattnet föreslås också. 

Förslagen överlämnas till den kommande styrelsen för bearbetning. 
§18. Övriga frågor. Inga övriga frågor framförs. 
§19. Ordförande avslutar årsmötet . Berthold Johansson avslutar med att tacka 
deltagarna. 
Efter årsmötet bjuds det på fika och Antti och Annakarin Hulterström visar 
bilder från Smithsonian Museum i USA. Fantastiska mineralbilder! 
 
 
Torbjörn Jonsson 
sekreterare 
 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
 
Berit Lindqvist    Minette Sandström 


