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Närvarande: ca 50 medlemmar

Inledning
FALK:s ordförande Arne Fryksén öppnar årsmötet.

§ 1 Årsmötets behöriga utlysande och godkännande av föredragningslistan
Årsmötet anses behörigen utlyst. Föredragningslistan godkänns så att ärendet om nya stadgar be-
handlas före övriga punkter på dagordningen.

§ 2 Val av mötesfunktionärer
Till ordförande för sammanträdet väljs Cristina Wahlström och till sekreterare väljs Eva Karlsson. Till
att justera protokollet och vara rösträknare utses Agneta Sundstrand och Lennart Ploom.

§ 3 Styrelsens förslag till ändrade stadgar
Styrelsen har föreslagit att nya stadgar skall antas. Ordföranden går igenom förslaget till ändringar.
Conny Tiderman föreslår att § 9 Firmateckning ändras till följande: - Föreningens firma tecknas av
ordföranden och den eller de personer, var för sig, som styrelsen utser.

Styrelsens förslag till ändrade stadgar antas av årsmötet med följande ny lydelse av § 9 Firmateckning:
- Föreningens firma tecknas av ordföranden och den eller de personer, var för sig, som styrelsen
utser.

§ 4 Verksamhetsberättelse med ekonomisk redogörelse för 1999
Verksamhetsberättelse med ekonomisk redogörelse för 1999 är utsänd. Den godkänns och läggs
tacksamt till handlingarna.

§ 5 Fastställande av balans- och resultaträkning för 1999
Balans- och resultaträkning för 1999 fastställs.

§ 6 Revisorernas berättelse
Kjell-Ove Persson läser upp revisorernas berättelse och tillstyrker ansvarsfrihet.

§ 7 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 1999.

§ 8 Fastställande av medlemsavgift för 2001
Årsmötet beslutar att medlemsavgiften för år 2001 skall vara oförändrad d v s 150 kr. Dessutom
beslutar årsmötet om en särskild medlemsavgift för studenter på 50 kr.

§ 9 Val till styrelsen
Till sekreterare på två år väljs Eva Lindelöw Sjöö, Sandvikens kommun (omval).

Till ledamot på två år väljs Håkan Gustavsson, Landstinget Halland (nyval).

Till ledamot på två år väljs Ulrika Gustafson, Västerås stadsarkiv (nyval)).

§ 10 Val av revisor och revisorssuppleant
Till revisor på två år väljs Richard Hallgren, Uppsala stadsarkiv (omval).

Till revisorssuppleant på två år väljs Göran Dolff, Örebro stadsarkiv (omval).
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§ 11 Val av valberedning
Elisabeth Siltberg har avsagt sig uppdraget i valberedningen. Till ny ledamot i valberedningen väljs
Christina Andersson (Västerbottens läns landsting). Magnus Hjärtström och Annika Holmberg
kvarstår.

§ 12 Inkomna förslag och motioner
Ordföranden meddelar att inga förslag eller motioner har inkommit.

§ 13 Avslutning
Ordföranden riktar ett stort tack till styrelsen och avslutar mötet.

Ordförande Sekreterare
Cristina Wahlström Eva Karlsson

Justeras
Lennart Ploom Agneta Sundstrand
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