Västerbottens Amatörgeologer.
Protokoll Årsmöte 2010
Tid och plats: 1900 Västra Idrottsallén 4C Umeå
Protokoll för Västerbottens amatörgeologers årsmöte 2010
§1. Ordförande Berthold Johansson öppnade mötet.
§2. Torbjörn Jonsson valdes som ordförande för årsmötet.
§3. Dagordningen godkändes.
§4. Astrid Stedje valdes som sekreterare för mötet.
§5. Minette Sandström och Elis Andersson valdes till justerare tillika rösträknare för
årsmötesprotokollet.
§6. Årsmötet förklarades utlyst i laga ordning och beslutsmässigt.
§7. Verksamhetsberättelsen upplästes och godkändes.
§8. Kassarapport och budget för 2010 presenterades av ordföranden i kassörens frånvaro.
§9. Revisionsberättelsen upplästes av Lennart Widmark och lades till handlingarna.
§10. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009.
§11. Beslöts att medlemsavgiften för 2011 skall vara oförändrad.
§12. Årsmötet godkände valberedningens förslag till styrelseenligt följande:
v. ordf. Torbjörn J nyval 2 år,
kassör Sven Andersson omval 2 år,
ledamot Göran Axelsson omval 2 år samt Bengt Sjöström nyval 2 år;
suppleanter Inger Appelqvist 1 år (fikaansvarig v månadsmöten), Lars-Erik Ravendroth
omval 2 år samt Elis A nyval 2 år.
§13. Till revisorer omvaldes AnnaKarin H och Lennart W (2 år) samt till suppleant Jonas
Norberg.
Som studieansvarig omvaldes Birgit Wiklund, som lokalansvarig Tore Lindelöw samt som
ansvariga för förtäring höstmöte och Lucia Britt och Elis Andersson, samtliga för 1 år.
Likaså omvaldes Torbjörn J som redaktör för AC Geologen, Helene Rehnfors och Doris
Rosendahl som medlem av redaktionskommittén (1 år).
§14. Inga motioner hade inkommit till årsmötet.
§15. Förslagen till aktiviteter bekräftades: bussresa till Burträsk, Innansjöns kalkbrott och
Bygdsiljums nedlagda gruvor; Finlandsresan med start veckan efter
midsommar; guldvaskning; Jämtlandsresan i början av augusti. Vidare föreslogs ev.
samarrangemang med Västerbottens geovetenskapliga förening; en exkursion med
mineraljaktsintresserade åt Vindeln till samt en till Varuträsk.
§16. Som övrig fråga påminde ordföranden om förslagen till permanenta utställningar på
Länsmuseet och till skyltar på lämpliga stenblock i Umeås parker. Han hänvisade även till
föreningens förestående 30-årsjubileum i mars 2012.
§17. Ordföranden avslutade mötet.
Umeå den 12 mars 2010
Astrid Stedje, sekreterare
Justeras:
Minette Sandström Elis Andersson

