Protokoll fört vid VAG´s årsmöte 11/3 2005
§1. Ordförande Birgit Viklund öppnar årsmötet och hälsar välkommen.
§2. Val av ordförande för mötet. Mötet väljer Birgit Viklund
§3. Val av sekreterare. Torbjörn Jonsson väljes.
§4. Fastställande av dagordning enligt utdelad kallelse utan tillägg.
§5. Frågan om mötets behöriga utlysande. Då kallelse utgått i tid godkännes detta av
mötet.
§6. Val av justerare för årsmötesprotokollet. Mötet väljer Doris Rosendahl och Thore
Lindelöv att justera protokollet
§7. Uppläsande av verksamhetsberättelsen görs av sekr med den utdelade
sammanställningen som underlag där det framgår att föreningen har följt sitt motto att
ägna sig åt studiecirklar och utﬂykter.
§8. Frågan om verksamhetsberättelsens godkännande. Mötet godkänner
verksamhetsberättelsen.
§9. Kasssarapportens föredragning. Kassarapporten visar ett kraftigt ”underskott” som
beror på försenat bidrag för studiecirklar men som till årsmötet har inkommit och då
ger en balans mellan utgifter och inkomster.
§10. Revisorernas rapport uppläses och tillstyrker ansvarsfrihet.
§11. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. Mötet ger styrelsen ansvarsfrihet för det
gångna verksamhetsåret.
§12. Fastställande av årsavgifter för år 2006. mötet beslutar om oförändrade avgifter.
§13. Val av styrelsemedlemmar och en suppleant
A/ Val av ordförande för två år. Mötet följer valberedningens förslag till
omval av Birgit Viklund.
B/ Val av kassör. Kompletteringsval för ett år. Mötet väljer Sven Andersson
att vara föreningens kassör.
C/ Val av sekreterare för två år. Valberedningen föreslår omval av Torbjörn
Jonsson vilket blir mötets beslut.
D/Val av en ledamot i styrelsen för en period av 2 år. Valberedningen föreslår
Inger Apelqvist som också väljes av mötet.

E/Val av ersättare för två år. Mötet följer valberedningens förslag och väljer
Britt Johansson samt som ersättare för Sven som blir kassör John Hamrin
F/ Val av funktionärer för förtäring höst/vårmöte. Med avseende på
uppgiftens utmärkta genomförande kunde inget annat bli än att mötet
omvalde Eva Kihl och Gunnar Sehlstam.
G/ Val av studieansvarig. Omval sker av Thore Lindelöv
H/ Val av lokalansvarig. Även här sker omval av Thore Lindelöv
§14. Val av revisorer samt revisorsuppleant för en period av ett år. Mötet väljer Kjell
Öberg, Lennart Vidmark samt Jonas Norberg suppleant.
§15. Förslag till valberedning. Mötet väljer Leif Vigren och Marianne Persson som
valberedning.
§16. Inkomna motioner. En motion avseende förfarandet vid utebliven
medlemsavgift har inkommit. Mötet beslutar att anta förfarandet att medlem
som under en treårsperiod inte betalat medlemsavgift under två på varandra
följande år skall uteslutas efter en anmaning att erlägga avgiften samt att
medlem som under en fyraårsperiod inte betalt avgift ﬂer än två år skall
uteslutas efter en anmaning att erlägga avgiften.
§17. Förslag till aktiviteter för det kommande året: Fäbodliden, Råneå. diamantpiper
väster om Hudiksvall mot Jamtland med kimberlit. Lokalen är framtagen av SGU,
Jan Sundberg. Åkerlandet/Hoting som förslag på en nybörjar/intresseväckar-utﬂykt.
Nordingrå ev 2 dagar kan också bli aktuellt såväl som ytterligare en Skellefteresa
mer mot Malå. Guldvaskning 2 helg i juli i Bjurholm om vattennivån är läglig. En
helgutﬂykt till Berglia Norge. Gruvans dag i Varuträsk. Naturens Dag. Geologins dag
10 sept. Besok vid Botniabananbygget Sidensjö för att söka i pegmatitgångarna efter
fynd. Mötet ger styrelsen i uppdrag att utforma programmet för sommaren och hösten.
Ett tillägg blir att utﬂyktsansvarig får ställa in resan vid för litet deltagande.
§18. Övriga frågor. Ingen fråga har aviserats.
§19. Ordföranden avslutar mötet och inbjuder till ﬁkat som de ﬁkaansvariga bullat upp
och förberett väl och fortsätter med en presentation av kvällens föredrag som Vivan
Johansson ska hålla om Svalbard.
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