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ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2005 
 
Datum: 2005-05-25 
Plats:  Alingsås First Hotel Grand 
 
§ 1 Stadgeenligt utlysande och föredragningslista 
Årsmötet befanns vara stadgeenligt utlyst. Föredragningslistan godkändes (bil. 1). 
 
§ 2 Mötesfunktionärer 
Mötesfunktionärer valdes som följer: 
- ordförande vid årsmötet Richard Hallgren, Uppsala kommun 
- sekreterare vid årsmötet Rolf Sjögren, Norrköpings stadsarkiv 
- för justering av protokollet Inga Kullgren, landstingsarkivet i Karlstad 
- för justering av protokollet Inger Ligmajer, Region- och Stadsarkivet i Göteborg 
 
§ 3 Verksamhetsberättelse med ekonomisk redogörelse för 2004 
Handlingarna hade skickats ut tillsammans med kallelsen till årsmötet.  
 
Årsmötets ordförande läste upp verksamhetsberättelsens rubriker utan att några frågor ställdes 
eller kommentarer lämnades från medlemmarna. 
 
Kassören lämnade några kommentarer till den ekonomiska redogörelsen. Inga frågor ställdes 
eller kommentarer lämnades från medlemmarna. 
 
Beslöts att lägga dokumentet med godkännande till handlingarna (bil. 2). 
 
§ 4 Fastställande av balans- och resultaträkning för 2004 
Beslöts att fastställa balans- och resultaträkning för 2004 (bil. 3). 
 
§ 5 Revisorernas berättelse 
Revisionsberättelsen lästes upp av ordinarie revisor Kjell-Ove Persson. Revisorerna föreslog 
att ansvarsfrihet ska beviljas (bil. 4). 
 
§ 6 Ansvarsfrihet för styrelsen 
Beslöts att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2004 års förvaltning. 
 
§ 7 Medlemsavgift för 2006 
Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, att medlemsavgiften för 2006 ska vara oförändrad, 
d v s 200 kr, och för studenter 50 kr. 
 
Årsmötets ordförande anförde att det med tanke på föreningens ekonomiska läge torde vara 
dags för styrelsen och medlemmarna att börja överväga att besluta om en avgiftshöjning. 
 
§ 8 Val av styrelse 
Valberedningens representant Eva Lindelöw Sjöö föredrog ärendet. 
 
Beslöts enhälligt att till ny ordförande på två år välja Eva Karlsson, Alingsås kommunarkiv. 
 
Beslöts om omval för två år av ledamöterna Ann-Marie Alfredsson, Norrtälje stadsarkiv, och 
Donald Johnson, landstinget i Uppsala. 
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§ 9 Val av revisorer 
Valberedningens representant Eva Lindelöw Sjöö föredrog ärendet. 
 
Beslöts att som ny ordinarie revisor på två år välja Boel Sjöstrand, Regionarkivet i Skåne, och 
att som revisorsuppleant på två år omvälja Dan Holfve, Länsstyrelsen i Västra Götalands län. 
 
§ 10 Val av valberedning 
Valberedningens representant Eva Lindelöw Sjöö meddelade att Arne Fryksén låtit förstå att 
han inte längre kom ifråga för uppdraget. 
 
Beslöts att till valberedning återvälja Eva Lindelöf Sjöö, Sandvikens kommuns centralarkiv, 
sammankallande, och Hans Ramstedt, landstingsarkivet i Karlstad. 
 
Beslöts att välja Susanne Strangert, Stockholms stadsarkiv, till ny ledamot i valberedningen. 
 
§ 11 Inkomna förslag och motioner 
Konstaterades att inga förslag och motioner inkommit till årsmötet 2005. 
 
§ 12 Avtackningar 
Föreningens vice ordförande Ann-Marie Alfredsson avtackade avgående styrelseledamoten 
Susanne Strangert med blommor. Ett tack riktades även till avgående ordföranden Jan 
Östergren, som inte kunde närvara. 
 
Föreningens nyvalda ordförande Eva Karlsson tackade årsmötet för förtroendet att verka som 
ordförande de närmaste två åren. 
 
Årsmötets ordförande riktade ett särskilt kollektivt tack till hela föreningsstyrelsen för dess 
arbete föregående verksamhetsår. 
 
§ 13 Avslutning 
Då inga ytterligare ärenden var förhanden, avslutade ordföranden årsmötet. 
 
 
 
 
Richard Hallgren        Rolf Sjögren 
Årsmötesordförande       Årsmötessekreterare 
 
 
 
 
 
Inga Kullgren        Inger Ligmajer 
Justerare         Justerare 
 
 
Bilagor 
1. Årsmötets föredragningslista (dagordning). 
2. Verksamhetsberättelse med ekonomisk redogörelse för 2004. 
3. Balans- och resultaträkning för 2004. 
4. Revisionsberättelse för 2004. 


