
ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2021 

Protokoll för Årsmöte Västerbottens Amatörgeologer  25 mars 2021 via Zoom 

16 medlemmar deltog     

§1.  Mötet öppnas av föreningens ordförande Jan Nilsson. 

 §2.  Mötet godkände att kallelsen till mötet utsänts enligt stadgarna. 

§3.  Dagordningen godkändes. 

§4.  Till ordförande för mötet valdes Torbjörn Jonsson och till sekreterare Lillian 

Strömgren. 

§ 5. Till protokolljusterare valdes Leif Alperud och Margita Sundell. 

 §6.  Verksamhetsberättelsen upplästes av Lars Møller Jensen och godkändes. 

 §7.  Kassarapporten föredrogs av Christina Ström, godkändes och lades till handlingarna. 

 Mötet fick lite historik kring siffrorna bl.a antal medlemmar, försäljning av 

 Restaurantchansen, kurser och bidrag. Hyran för nya lokalen är densamma som för 

 den föreningen lämnar. Rapporten beslöts att läggas till handlingarna. 

§8.  Revisionsberättelsen berättelsen lästes upp. Revisorer har Britt Andersson och  

Rose-Marie Bendiksen varit. Mötet beslutade att lägga den till handlingarna. 

§9.  Ansvarsfrihet för styrelsen beviljades.  

§10.  Årsavgiften blir samma som föregående år dvs. 200 kr för vuxna och familj. 75 kr för 

 ungdom under 22 år.  

§11.  Val av styrelse enligt §7 i föreningens stadgar, samt suppleanter 

 Valberedningen har inte lyckats få förslag på ordförande.  

 Lars Møller omvaldes som sekreterare, och ordförande Jan Nilsson avgår från posten 

 som ordförande men kvarstår som firmatecknare och deltar vid behov i styrelsens 

 arbete.  

 Styrelsen blir sålunda: 

 Vice ordförande Gianna Ragagnin,  

 Lars Møller Jensen sekreterare  

 Helene Rehnfors studieansvarig  

 Anders Iacobæus lokalansvarig  

 Christina Ström Kassör 



 Karin Holmberg ledamot 

 Lennart Blomqvist suppleant 2 år 

 Daniel Viström suppleant 

 Vid konstituerande möte kan styrelsen välja ordförande.  

 Ansvariga för förtäring vid årsmöte och Lucia: Christina Ström och Karin Holmberg 

Redaktionskommitté  

Daniel Viström, Lennart Blomquist, Anders Iacobæus, Lars Møller  Jensen. 

 Webbansvarig Daniel Viström 

 Ansvarig utgivare för AC-geologen: Lars Møller Jensen 

§12. Till revisorer valdes Britt Andersson och Rose-Marie Bendiksen samt suppleant 

Anders Brundin. 

§13.  Till valberedning valdes Torbjörn Jonsson och Jan Nilsson, sammankallande Jan 

Nilsson. 

§14.  Inga motioner har inkommit 

§15.  Verksamhet kommande år. 

 Månadsmöte i april blir en digital vandring i nya lokalen på Domarevägen 3. 

 Avsnitt kan spelas in i förväg i olika filer och visas under månadsmötet. 

Styrelsen kan bestämma kommande verksamhet; flera förslag på utflyktsmål finns 

t.ex Innansjön, grottor vid Tavelsjö, granitmassor runt Lyckseletrakten.  

Medlemmar uppmanas att komma med förslag till AC-geologens mailadress 

acgeologen@gmail.com 

 Förhoppningsvis kan Geologins dag och studiecirklar ordnas till hösten. För att få 

 inkomster till föreningen gavs förslag att sälja stenar. En del stenar kan lottas ut.  

Förslag att göra stenlådor och sälja. 

 Föreningen har fått samlingar från olika håll. Studiecirklar kan hållas runt dessa. 

 Månadsmöten kan fås som kulturarrangemang via studieförbundet NBV. 



§16. Övriga frågor 

 Anders Berntorp berättade om Bolidenböckerna som han ansåg läsvärda. Berättade 

 även om möjlig programpunkt med föredrag om nya gruvor inom LKAB och Boliden. 

Att flytta till nya lokaler kräver stor verksamhet. Förslag att lägga ut bilder på 

hemsidan. Avtalet för nya lokalen skrivs under på lördag 27 mars. 

  

 Avgående ordförande Jan Nilsson tackades med varm applåd. 

 

§17.  Mötet avslutades. 

  

 

 

Mötesordförande   Mötessekreterare  

 Torbjörn Jonsson    Lillian Strömgren  

    

 

 Protokolljusterare    

 

 

 Margita Sundell         Leif Alperud 

 


