Protokoll
fört vid
TeleKulturHistoriska
Veteranföreningens
Årsmöte år 2010

Datum: 2010-05-29
Plats: Missionshuset
Skansen

avseende verksamhetsåret
2009

Ordförande Yvonne Niia hälsade välkomna till förenings årsmöte.
Mötet hölls i det trevliga och gemytliga Missionshuset.
Information lämnades om dagens aktiviteter som bestod av följande.
1. Årsmöte.
2. Föreläsning av Raoul Hansson om Fackligt Socialt arbete
med underrubriken SF-Verdandi gemenskap och det
internationella utvecklingssamarbetet med systerorganisationer.
3. Förtäring i det gröna, bestående av rostbiff, potatissallad,
grönsallad och dryck.
4. Vandring längs Telekulturhistoriska Linje- Nät och
Abonnentanläggning.
5. Fria aktiviteter för umgänge och samvaro till Skansens
stängning.
Kompendium utdelades till mötesdeltagarna innehållande.
1) Dagordning för årsmötet.
2) Verksamhetsberättelse för år 2009
3) Ekonomi- och revisionsberättelse.
4) Motion gällande namnval för TKHV.
5) Valberedningens förslag.
6) Bild på Vaktstugestolpen på Skansen.
7) TKHV:s verksamhetsmål.
8) Berättelse om projekteringförutsättningarna för stolplinjeNätet på Skansen och när Kungliga Telegrafverket blev
Televerket.
9) Bild på Minnesmärkena i Märsta.
10) Fotomontage Minnesmärkena, Pagoden på Handelstorget,
Möllerska dubbelpagoden på Bollnästorget.
11) John-Lars de Chasseurs berättelse ”Från Statarbarn till
Telearbetare och Fjärdingsman.

Inledning och
programmöversikt.

Föreslagen dagordning fastställdes.

§1 Mötets öppnande
och fastställande av
dagordning

§2 Val av ordförande
Mötet föreslog Raoul Hansson som ordförande samt Yvonne Niia
och sekreterare för
som sekreterare.
Beslut: Mötet beslutade välja de föreslagna. Raoul Hansson tackade mötet
för förtroendet och inledde dagens förhandlingar.

Mötet föreslog Leo Berghald och Tommy Wrang som
protokolljusterare tillika rösträknare.
Beslut: Mötet beslutade välja de föreslagna.

§3 Val av
protokolljusterare och
rösträknare

Årsmötets behöriga utlysande har det skett enligt föreningens
stadgar.
Beslut: Årsmötets behöriga utlysande godkändes.

§4 Årsmötets behöriga
utlysande

Vid sammanräkning framkom att det fanns 7 deltagare vid mötet.
Beslut: Röstlängden fastställdes till 7 röstberättigade.

§5
Fastställande av
röstlängd

Ordföranden gick igenom verksamhetsberättelsen.
Föreningens kassör Per-Erik Tibblin uteblev från årsmötet p. g. a
semester. Ordförande redovisade den ekonomiska berättelsen.
Beslut: Verksamhets- och ekonomisk berättelse godkändes.

§6 Verksamhets- och
Ekonomisk berättelse

Föreningens revisor Leo Berghald gick igenom revisionsberättelsen §7 Revisionsberättelse
och föreslog att mötet beslutar om ansvarsfrihet för det gågna
verksamhetsåret.

Mötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen avseende det gågna
verksamhetsåret.

§8 Beslut om
ansvarsfrihet

Motin har inkommit från John-Lars de Chasseur angående namnval
för TKHV. TeleKulturHistoriska Veteranföreningen ges en
namnändring till TeleKulturHistoriska Veterangemenskapen och
utskrives TKHV alt. TKHV-G. Mötet godkände namnändringen
men att TKHV kvarstår.

§9 Behandling av
motioner och förslag

Beslut fattades om att inga arvoden utgår till styrelsen och revisor.

§10 Beslut om arvoden
till styrelsen och revisor
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Mötet förslog Per-Erik Tibblin och Tommy Wrang som ledamöter
för två år.
Beslut: Per-Erik Tibblin och Tommy Wrang valdes till ledamöter
för två år.

§11 Val av styrelse
a) ledamöter
b) suppleanter

Mötet föreslog Jan-Olof Fält och Mikael Dynesius som suppleanter.
Beslut: Jan-Olof Fält och Mikael Dynesius valdes till suppleanter
för 1 år.

Efter erforderliga val består styrelsen av följande personer.
Ordförande Yvonne Niia kvarstår på 1 år.
Ledamot Raoul Hansson och Björn Jonsson kvarstår på 1 år.
Per-Erik Tibblin och Tommy Wrang vald på 2 år.
Suppleanter Jan-Olof Fält och Mikael Dynesius vald på 1 år.

Leo Berghald revisor kvarstår på 1 år tillika sammankallande.
Revisor Jan Magnusson vald på 2 år.
Beslut: Jan Magnusson valdes som revisor för 2 år.
Revisorssuppleant Leif-Arne Nielsen valdes för 1 år.

§ 12 Val av revisor och
revisorssuppleant

Mötet föreslog att valberedning väljs under verksamhetsåret,
eftersom samtliga avgår.
Beslut: Mötet beslutade att valberedning väljs under
verksamhetsåret.

§13 Val av
valberedning

Den enda nuvarande kända intäkten till föreningen är
§14 Fastställande av
medlemsavgiften. Vi har omedelbara kostnader i form av
årsavgiften
registrering, postgiro, portokostnader mm. Det är angeläget att ha en
medlemsavgift som står i proportion till behoven utan att utestänga
någon.
Beslut: Att det ska finnas tre olika former för medlemskap.
Enskild medlem, familjemedlemskap, och medlemskap för
organisationer som vill ansluta sig till oss och verka för våra mål.
Att den årliga medlemsavgiften tillsvidare fastställs till 150 kr för
enskild medlem, 200 kr för familj och 500 kr för organisationsmedlemskap. Beslut togs om oförändrad medlemsavgift.

Inga förslag förelåg.

§15 Förslag från
styrelsen

En medlemsförmån är att delta i utlottningen av årets bild. I år var
motivet Vaktstugestolpen som är en av de sex detaljerade
ritningarna som ritats av John-Lars de Chasseur och omarbetats
grafiskt av Bertil Engberg. Vinsten tillföll Mikael Dynesius.

§16 Övriga ärenden
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Mötesordföranden tackade deltagarna för visat intresse och
förklarade mötet avslutat.

§17 Mötets avslutning

Vid protokollet:

Yvonne Niia

Ordförande för mötet:

Justerare:

Raoul Hansson

Leo Berghald

Justerare:

Tommy Wrang
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