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Närvarande: 42 medlemmar

Inledning
FALK:s ordförande Jan Östergren hälsar alla välkomna och öppnar Årsmötet.

§ 1 Årsmötets stadgeenliga utlysande och godkännande av föredragningslistan
Årsmötet anses behörigt utlyst och föredragslistan godkännes.

§ 2 Val av mötesfunktionärer
Till ordförande för årsmötet väljs Göran Larsson och till sekreterare väljs Benny Larsson.
Till att justera protokollet och tillika rösträknare väljs Rolf Hagstedt och Elisabeth Siltberg.

§ 3 Verksamhetsberättelse med ekonomisk redogörelse för 2001
Verksamhetsberättelsen, som är utsänd, gås igenom punkt för punkt och årsmötet beslutar att lägga
den till handlingarna. Se Bilaga 1.

I samband med redogörelsen presenterar Jan Östergren Bente Jenssen, SLA, Danmark/Aalborg
Stadsarkiv, som hälsas välkommen.
Kassör Donald Johnsson kommenterar det ekonomiska resultatet.

§ 4 Fastställande av balans- och resultaträkning för 2001
Årsmötet beslutar att fastställa balans- och resultaträkning för år 2001.

§ 5 Revisorernas berättelse
Kjell-Ove Persson läser upp revisorernas berättelse och tillstyrker ansvarsfrihet. Se Bilaga 2.

§ 6 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för år 2001.

§ 7 Fastställande av medlemsavgifterna för 2003
Årsmötet beslutar enligt styrelsens förslag. Medlemsavgifterna för 2003 blir oförändrade, för ordina-
rie medlem 150 kr och för studenter 50 kr.

§ 8 Val av styrelseledamöter (se Bilaga 3)
Till ledamöter på två år väljs följande:

Eva Lindelöw Sjöö, Komrev, Öhrlings PwC (omval).
Ulrika Gustafson, Västerås stadsarkiv (omval).
Håkan Gustavsson, Landstinget Halland (omval).
Erik Lindblad, Uppsala stadsarkiv (omval).

§ 9 Val av revisorer (Se Bilaga 3)
Till ordinarie revisor på två år väljs Jörgen Klein, Kristianstads kommunarkiv (nyval).

Till revisorssuppleant väljs Göran Dolff, Örebro Stadsarkiv (omval).

§ 10 Val av valberedning
Till valberedning väljs följande:
Arne Fryksén, Helsingborgs stadsarkiv (omval) sammankallande
Inger Johansson, Göteborgs stadsarkiv (omval).
Hans Ramstedt, Umeå stadsarkiv (omval).
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§ 11 Förslag till ersättningar för uppdrag inom FALK
Styrelsen redovisar reviderat förslag daterat 2002-04-15, se Bilaga 4.

Årsmötet beslutar att ersättningar betalas ut enligt förslaget.

§ 12 Inkomna förslag och motioner
Ordförande meddelar att inga förslag och motioner har inkommit samt uppmanar medlemmarna att
komma med förslag och motioner till nästa årsmöte.

§ 13 Årsmötet avslutas
Ordförande avslutar årsmötet och tackar alla för visat intresse.

Göran Larsson Benny Larsson
Ordförande Sekreterare

Rolf Hagstedt Elisabeth Siltberg
Justerare Justerare
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