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Protokoll från årsmöte 22 september 2021 med Radiobolagets Veteranklubb.
Bilagor:

1) Verksamhetsberättelse för 2020
2) Ekonomisk berättelse för 2020
3) Revisorernas rapport

Lokal: Restaurang Glaze, Kista

Tid: 22/9 16:00

Närvarande: 64 medlemmar

1) Mötets öppnande
Veteranklubbens ordförande Leif Lasson hälsade välkommen till detta årsmöte och
förklarade mötet öppnat.
2) Mötets behöriga utlysning
Medlemmarna bekräftade att mötet utlysts på korrekt sätt och i rätt tid.
3) Justering av protokoll
Att jämte ordföranden justera protokollet från årsmötet valdes Ulf Jalsing och Birgitta
Leander.
4) Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande för mötet valdes Björn Boström, och till sekreterare utsågs Leif Lasson.
5) Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
Båda dessa dokument hade i förväg skickats ut till samtlig anmälda medlemmar. Mötet
godkände båda berättelserna.
6) Revisionsrapport
Per-Olof Kjellvard läste upp revisionsrapporten och tillstyrkte full ansvarsfrihet för
styrelsen för 2020.

7) Ansvarsfrihet
I enlighet med revisorernas förslag beviljades styrelsen ansvarsfrihet för det gångna
verksamhetsåret.
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8) Val av styrelse
Valberedningens förslag, gällande till nästa årsmöte, föredrogs av Björn Boström.
Till ordförande omvaldes Leif Lasson, och samtliga övriga styrelsemedlemmar valdes
också om, nämligen Bo Berglund, Elisabeth Ernow-Patay, Hans Öhlund, Helene
KlangToivonen, Margareta Ahlqvist, Olof Hellström, Pieter Visser och Sören
Ahlstedt.

9) Val av revisorer
Till revisorer omvaldes Carina Andersdotter och Per-Olof Kjellvard, till revisorssuppleant
omvaldes Rolf Hedman.

10) Val av valberedning
Till valberedning omvaldes Börje Blomroos och Conny Dahlfors.

11) Medlemsavgift
Medlemsavgiften kvarstår på sin normala nivå, nämligen 150 kronor per år.

12) Övriga frågor
En fråga ställdes beträffande hur styrelsen ser på återstående livslängd för klubben.
Förvisso har medlemsantalet kontinuerligt minskat (nu 253) och någonstans finns det en
kritisk undre gräns, men var den ligger är svårt att uppskatta.
Styrelsen fick i uppdrag av Björn Boström att undersöka möjligheten och förutsättningarna
för en sammanslagning på sikt av Ericssons båda pensionärsklubbar.

13) Björn Boström tackade årsmötesförsamlingen för visat intresse samt avslutade mötet.

Vällingby 2021-09-24
Vid protokollet:
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