Protokoll fört vid årsmötet den 16/3 2007 kl 19 Lokal
Möjligheten som ligger i anslutning till föreningslokalen Västra
Idrottsallén 4C Umeå
Närvarande: Medlemmar 24 st inklusive styrelsen
§1. Ordförande Birgit Wiklund öppnar mötet och presenterar kvällens program.
§2. Som ordförande för årsmötet väljes Birgit Wiklund och som sekreterare Torbjörn Jonsson.
§3. Årsmötet godkänner den föreslagna dagordningen.
§4. Mötet godkänner att kallelse till årsmötet har skett i tid och på rätt sätt.
§5. Val av protokollsjusterare för årsmötetsprotokollet. Mötet väljer Berit Lindqvist och Lars
Ravendrot att justera protokollet.
§6. Verksamhetsberättelsen förvisas och presenteras och godkännes av mötet.
§7. Kassarapporten föredrages.
§8. Revisorernas berättelse uppläses och bifogas protokollet.
§9. Årsmötet beslutar i enlighet med revisorernas tillstyrkande att ge ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2006.
§10. Årsmötet beslutar att hålla medlemsavgiften oförändrad för 2008. 150: för enskild och 160:
för familjemedlemskap.
§11. Val av kommande styrelse
Val av ordförande. Mötet följer valberedningens förslag och väljer Berthold Johansson för 2 år.
Val av sekreterare för 2 år. Omval av Torbjörn Jonsson.
Val av en ledamot för 2 år. Omval av Inger Appelqvist.
Val av en suppleant för 2 år. Omval av Britt Johansson.
§12. Val av övriga funktionärer
Val av ansvarig för förtäring vid höst och vårmöte. Omval av Elis Andersson och Britt Johansson
Val av studieansvarig. Mötet beslutar att Birgit Wiklund ansvarar för rapporteringen till NBV
Val av lokalansvarig. Omval av Thore Lindelöv.
§13. Val av revisorer för 1 år. Mötet beslutar om omval av Lennart Widmark och Kjell Öberg
§14. Val av valberedning för ett år. Mötet beslutar om omval av Marianne Persson och Leif Wigren.
§15. Inga motioner har inkommet till styrelsen.
§16. Förslag till aktiviteter för det kommande året. Följande tvådagarsturer föreslås

1. Blaiken och Storuman/Barsele
2. Storliden och Malå
3. Viksjö och Nordingrå.
Dessutom föreslås en resa till Bindalen Jämtland.
Diskuteras om höstmötets plats, eventuellt Lycksele med tanke på gruvverksamhetens presentation.
Den kommande styrelsen uppdras att bearbeta dessa förslag
§17. Övriga frågor. Ett besök vid Observatoriet planeras till mars (månad).
Finlandsresans planering presenteras av Lars Ravendrot och kommer att finnas i kommande AC
geologen som kommer ut den 15 april.
§18. Ordförande avslutar årsmötet och överlämnar ordförandeskapet till Berthold Johansson.
Sekreteraren avtackar ordföranden med blommor.

Torbjörn Jonsson
sekreterare

Justeras: Berit Lindqvist
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