Protokoll för Västerbottens
amatörgeologers årsmöte 2008
Tid och plats: 1900 Västra Idrottsallén 4C Umeå
Antal närvarande 25p
§1. Mötets öppnande. Berthold Johansson öppnar mötet
§2. Val av ordförande för årsmötet. Mötet väljer Berthold J att leda
mötet
§3. Dagordningens godkännande. Dagordningen godkännes i förelagt
skick.
§4. Val av sekreterare för mötet. Mötet väljer Torbjörn Jonsson att föra
protokollet.
§5. Val av justerare för årsmötetsprotokollet. Som justerare väljes
Minette Sandström och Astrid Stedje.
§6. Frågan om årsmötets behöriga utlysande. Mötet anser årsmötet
korrekt utlyst.
§7. Verksamhetsberättelsen presenteras och lägges till handlingarna.
§8. Presentation av kassarapport och budget för 2008. En förklaring
behövs för de minskade bidragen från NBV. Mötet uppdrar åt Birgit
Wiklund att kolla med NBV.
§9. Revisorernas berättelse. Lennart Widmark redogör för revisorernas
berättelse och godkänner den förelagda bokföringen samt tillstyrker
ansvarsfrihet.
§10. Frågan om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2007. Mötet beviljar
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2007.
§11. Medlemsavgiften för 2009. Mötet beslutar bibehålla nuvarande
avgifter.
§12. Val av kommande styrelse.
-Val av vice ordförande. Ulrika Karlsson väljes till detta för två år.
-Val av kassör för 2 år. Omval av Sven Andersson.
-Val av ledamöter för 2 år. Göran Axelsson och Astrid Stedje väljes av
mötet.
-Val av suppleanter för 2 år. Lars Erik Ravendroth väljes.
§13. Val av övriga funktionärer

-Val av ansvarig för förtäring vid höst och årsmöte. Omval av Britt
Johansson och Elis Andersson.
-Val av studieansvarig. Mötet väljer Birgit Wiklund. Birgit begär att
styrelsen tar fram riktlinjer för denna funktion.
-Val av lokalansvarig. Thore Lindelöf blir omvald.
- Val av redaktör för AC-Geologen. Torbjörn med hjälp av Doris
Rosendahl och Ulrika Karlsson väljes till detta.
§14. Val av revisorer för 1 år. Omval av Lennart Widmark och Kjell
Öberg.
§15. Val av valberedning för ett år. Marianne Persson sammankallande
och Anki Hulterström blir mötets beslut.
§16. Förslag till aktiviteter för det kommande året.
Bindalen Norge förslag juni/augusti, guldvaskning Bjurholm juli, små
utflykter kring Umeå och även stadsrundvandringen med Thore,
Ytterklippen i Bjurholm, guldgruvan Ström i Bjurholm, Björkdalsgruvan
som är intressant, Vargbäcken vid Vindelgransele, blir bra förslag som
överlämnas till styrelsen att arbete med.
§17. Övriga frågor. Önskemål framförs om att månadsmötena skall
kortas ned till ca 2 timmar. Beslutas av mötet.
§18. Ordförande avslutar årsmötet
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