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Närvarande: 24 personer.
§ 1 Årsmötets öppnande
Ordföranden Jan Enger förklarade årsmötet öppnat.
§ 2 Fråga om mötet kallats i behörig ordning
Årsmötet ansåg att kallelse skett i behörig ordning.
§ 3 Godkännande av föredragningslistan
Årsmötet godkände föredragningslistan.
§ 4 Val av ordförande för årsmötet
Jan Enger valdes till ordförande för mötet.
§ 5 Val av sekreterare för årsmötet
Jan Grandell valdes till sekreterare för mötet.
§ 6 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare
Anna Brising och Anders Folkeson valdes att vara protokolljusterare.
§ 7 Verksamhetsberättelse för år 2013
Jan Enger redogjorde för och årsmötet godkände 2013 års verksamhetsberättelse som lades
till handlingarna.
§ 8 Årsredovisning för 2013
Agneta Wallers redogjorde för och årsmötet godkände 2013 års årsredovisning som lades
till handlingarna.
§ 9 Revisorernas berättelse för 2013
Bengt-Örjan Jonsson föredrog revisionsberättelsen som lades till handlingarna.
§ 10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.
§ 11 Medlemsavgiften för år 2013
Medlemsavgiften fastslogs att behållas med 120 kronor.

§ 12 Val av styrelse och funktionärer
Mötet valde styrelse och funktionärer enligt valberedningens förslag:
Ordförande

Jan Enger

omval 1 år

Ledamot
Ledamot

Gunnar Alin
Jan Grandell

kvarstår 1 år
kvarstår 1 år

Ledamot
Ledamot

Ann Fylkner
Agneta Wallers

nyval 2 år
omval 2 år

Suppleant
Suppleant

Bo Jalkelöv
nyval 1 år
Lena Beronius Abramson nyval 1 år

Revisor

Bengt-Örjan Jonsson

kvarstår 1 år

Revisor

Marianne Ahlnäs

omval 2 år

Revisorssuppleant Ann Jönsson

omval 1 år

§ 13 Val av valberedning
Till valberedning valdes Göte Bergh (sammankallande) och Marianne Ahlnäs.
§ 14 Rätt för kassör och ordförande att teckna föreningen
Årsmötet beslöt att kassören och ordföranden har rätt att teckna föreningen var för sig.
§ 15 Inkomna motioner
Inga motioner hade inkommit.
§ 16 Övriga ärenden
På förslag av Nils-Göran Nilsson tackade de närvarande styrelsen för nedlagt arbete under
verksamhetsåret 2013.
Ordföranden avtackade de avgående styrelseledamörerna Helmer Färdigh och Ingrid Nord
för många års styrelsearbete.
§ 17 Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat.
Efter årsmötet berättade riksmarskalk Svante Lindqvist, tidigare professor i teknikhistoria
vid KTH, om sin verksamhet som chef för riksmarskalkämbetet och ansvarig för hovstaterna.
Därefter intogs en gemensam middag på Järnvägsrestaurangen Östra Station.
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