SVENSKA FYRSÄLLSKAPET
PROTOKOLL
Årsmöte 2018-03-23
Plats:

M/S Rygerfjord, Söder Mälarstrand Stockholm

Närvarande:

30 personer.

Öppnande

Esbjörn Hillberg hälsade de närvarande välkomna och förklarade
mötet öppnat.

§ 1 Ordförande

Till ordförande för mötet valdes Esbjörn Hillberg.

§ 2 Sekreterare

Till sekreterare för mötet valdes Ulla Hillberg

§ 3 Justeringsmän

Till justeringsmän/rösträknare att jämte ordföranden justera dagens
protokoll valdes Per Sjöblom och Nils Stenberg

§ 4 Mötets utlysning Mötet förklarades stadgeenligt utlyst.
§ 5 Verksamhetsberättelsen

Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redogörelsen för 2017,
som skickades ut i januari, presenterades och godkändes.

§ 6 Revisionsberättelsen

I revisorernas frånvaro läste ordföranden upp revisionsberättelsen.
vari revisorerna rekommenderade att styrelsen beviljas ansvarsfrihet
för det gångna verksamhetsåret.

§ 7 Ansvarsfrihet

Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för år 2018.

§ 8 Val av ordf.

Till ordförande på 1 år omvaldes Esbjörn Hillberg.

§ 9 Val av övriga
styrelseledamöter

Mikael Engqvist (1 år kvar)
Ulf Schloss (1 år kvar)
Tommy Öberg (1 år kvar)
Leif Elsby (omval 2 år)
Ingrid Sernbo kassör (omval 2 år)
Britt-Marie Sjögren (omval 2 år)
Lennart von Post (omval 2 år)

§ 10 Val av revisorer Lena Ardbo (omval 2 år)
Monica Axman (1 år kvar)
Heléne Abenius (1 år kvar) suppleant
§ 11 Val av övriga

Redaktionskommitté
Maria Elsby, sammankallande (omval 2 år)
Leif Elsby (omval 2 år)
Arkivarie och Facebook
Arent van der Veen (omval 2 år)

Hemsidekommitté
Arne Svensson webmaster (omval 2 år)
Filip Larsson (omval 2 år)
Programkommitté Stockholm
Ulf Schloss (1 år kvar)
Erik Sundström (1 år kvar)
Jan-Bertil Sölvin (1 år kvar)
Rolf Wänn (1 år kvar)
Christer Nettelbladt, sammankallande (omval 2 år)
Marianne Brus (omval 2 år)
Anders Unosson (omval 2 år)
Programkommitté Västkust
Marie Tilosius, sammankallande (1 år kvar)
Ann Holmdahl (1 år kvar)
Göran Sernbo (1 år kvar)
Anna-Maj Toresson (1 år kvar)
Kurt Toresson (1 år kvar)
Programkommitté Gotland
Jan Ströberg, sammankallande (1 år kvar)
Lars Flemström (1 år kvar)
Göran Storm (1 år kvar)
Gunnar Sillén (omval 2 år)
Programkommitté Uppland
Anders Nylund (1 år kvar)
Gunnar Boman, sammankallande (omval 2 år)
Hans Fendin (omval 2 år)
Tommy Öberg (omval 2 år)
Kontaktperson Sydsverige
Per Sjögren (1 år kvar)
Samtliga val enligt §§ 8 – 11 ovan skedde enligt valberedningens förslag till årsmötet.
§ 12 Val av valberedning

Jan-Bertil Sölvin, sammankallande (omval 1 år)
Nisse Holmdahl (omval 1 år)
Marie Tilosius (omval 1 år)
Anders Unosson (omval 1 år)

§ 13 Årsavgifter

Beslutades att årsavgifterna behålls oförändrade under 2020, d v s:
Enskild medlem
Förening
Företag

§ 14 Motioner

200:250:1000:-

Antecknades att inga motioner att behandlas av årsmötet hade
inkommit i stadgeenlig tid (senast 10 januari). Magnus Rietz hade
mailat ordföranden några förslag 21 januari. Ordföranden föreslog
att dessa kunde diskuteras under övriga frågor vilket beslutades

§ 15 Övriga frågor

Årets VIPP 2019
Ordföranden läste upp kriterierna för Årets VIPP, (Very Important
Pharos Person). Styrelsen har beslutat att Årets VIPP 2019 skall
tilldelas Garpens Vänner.
Styrelsens motivering upplästes av Mikael Engqvist varefter
ordföranden överräckte Årets VIPP till Anders Mårtensson och
Conny Kalmteg som uttryckte föreningens stora glädje, stolthet och
tacksamhet över utmärkelsen.
Diskussion om Fyrsällskapets framtid och förändringsförslag.
Magnus Rietz begärde ordet för att presentera att antal idéer och
förslag på förändringar/justeringar av Svenska Fyrsällskapets
verksamhet. Ordföranden bad Mikael Engqvist att han, som
representant för styrelsen, efter Magnus presentation, skulle berätta
om Fyrsällskapets planer samt att Mikael skulle skriva en rapport om
förslaget och efterföljande diskussion.

§ 16 Avslutning

Ordföranden framförde Svenska Fyrsällskapets varma tack till
samtliga ledamöter för deras insatser för föreningen under det
gångna verksamhetsåret samt valberedningen för ett bra jobb.
Avslutningsvis tackade ordföranden alla närvarande medlemmar för
visat intresse varefter han förklarade årsmötet avslutat.
Stockholm 23 mars 2019

__________________
Ulla Hillberg
Sekreterare

_________________
Esbjörn Hillberg
Ordförande

Justeras:

_________________
Per Sjöblom

_________________
Nils Stenberg

Föredrag och gemensam middag
Efter årsmötet visade Anders Mårtensson och Conny Kalmteg en film
om Garpens fyrplats samt höll ett intressant föredrag om Garpens
Vänners verksamhet.
Slutligen intog de flesta deltagarna en gemensam middag under
trevlig samvaro i M/S Rygerfjords matsal.

