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ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2007

Datum: 2007-05-09
Plats: Carlstad Conference Centre

§ 1 Årsmötets öppnande
FALK:s ordförande Eva Karlsson hälsar alla välkomna och öppnar årsmötet.

§ 2 Årsmötets stadgeenliga utlysande
Årsmötet befanns vara stadgeenligt utlyst. Föredragningslistan godkändes (bil. 1).

§ 3 Mötesfunktionärer
Till ordförande för årsmötet valdes Ingegerd Ström, Uppsala stadsarkiv, och till
sekreterare Erik Lindblad, Uppsala stadsarkiv. Till att justera protokollet och tillika
rösträknare valdes Mats Nafsund, Västerås stadsarkiv, och Maud Åström, Hammarö
kommun.

§ 4 Verksamhetsberättelse med ekonomisk redogörelse för 2006
Handlingarna har skickats ut tillsammans med kallelsen till årsmötet.

Årsmötets ordförande läste upp verksamhetsberättelsens rubriker utan att några
frågor ställdes eller kommentarer lämnades från medlemmarna.

Årsmötet beslutar att lägga den till handlingarna (bil. 2).

§ 5 Fastställande av balans- och resultaträkning för 2006
Kassören Donald Johnson lämnar några kommentarer till det ekonomiska resultatet.

Årsmötet beslutar att fastställa balans- och resultaträkning för 2006 (bil. 3).

§ 6 Revisorernas berättelse
Revisorssuppleant Dan Holfve läser upp revisorernas berättelse och tillstyrker
ansvarsfrihet (bil. 4).

§ 7 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 2006
Årsmötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för år 2006.

§ 8 Fastställande av medlemsavgift för 2008
Årsmötet beslutar, i enlighet med styrelsens förslag, att medlemsavgiften för 2008
ska vara oförändrad, 200 kr i ordinarie avgift och 50 kr för studenter.

§ 9 Val av ordförande
Till ordförande på två år väljs Eva Karlsson, Alingsås kommunarkiv (omval).

§ 10 Val av styrelse
Till ledamöter på två år väljs Donald Johnson, Landstinget i Uppsala (omval) och
Petra Dornbusch, Täby kommunarkiv (nyval).
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§ 11 Val av revisorer
Till revisor på två år väljs Boel Sjöstrand, Regionarkivet i Skåne (omval) och till
revisorssuppleant på två år väljs Dan Holfve, Länsstyrelsen i Västra Götalands län
(omval).

§ 12 Val av valberedning
Till valberedningen valdes Susanne Strangert, Järfälla kommunarkiv (omval), Hans
Ramstedt, Landstinget i Värmland (omval) och Ann-Marie Alfredsson, Norrtälje
stadsarkiv (nyval)

§ 13 Inkomna förslag och motioner
Inga förslag och motioner har inkommit till årsmötet 2007.

§ 14 Avtackning
Föreningens ordförande Eva Karlsson avtackar avgående styrelseledamoten Ann-
Marie Alfredsson för hennes insatser i styrelsen som vice ordförande och som värd
för FALK-konferensen i Norrtälje 2004.

§ 13 Avslutning
Ordföranden avslutar årsmötet.

Ingegerd Ström Erik Lindblad
Årsmötesordförande Årsmötessekreterare

Mats Nafsund Maud Åström
Justerare Justerare


