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§1

Ordförande Anders Gustafsson hälsar alla välkommen och förklarar årsmötet
för öppnat.

§2

Anders Gustafsson väljs till ordförande för mötet.

§3

Per Nordlander väljs till sekreterare för dagens möte

§4

Sten Yondt och Karl-Åke Mård väljs till att justera dagens protokoll och att
tillika vara rösträknare.

§5

Röstlängden fastställs genom upprop och antecknas. Inga fullmakter
har inkommit.

§6

Mötet förklaras behörigen utlyst. Kallelse utsänd den 1 mars.

§7

Ett förslag att komplettera med en punkt ”Teleseum AB” togs upp. Mötet
beslutar att lägga till punkten efter paragraf 22 och sedan fastslås
dagordningen.

§8

Sekreteraren föredrar kort Verksamhetsberättelsen för 2021. Därefter
fastställs den.

§9

Kassören kommenterar den utsända resultat- och balansräkningen.
Håkan Lidenholm tar upp att Teleseum AB aktiekapital inte är upptaget som en
post, varken som Tillgång eller Eget kapital.
Mötet beslutar att resultat- och balansräkningen ska kompletteras.

§ 10

Per Kjellin läser upp revisionsberättelsen. Revisorn har tillstyrkt
att styrelsen kan ges ansvarsfrihet för det gångna året, 2021.

§ 11

Resultat- och balansräkningen fastställs med tillkomna ändringar avseende
Teleseum AB.

§ 12

Mötet beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsår 2021.

§ 13

Enskilda motioner
Inga motioner har inkommit.
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§ 14

Ordförande föredrar Årsmålsättning 2022. Sekreteraren berättar kort om
tankarna kring ett nytt museum.
Mötet fastställer målsättningen. Därefter läggs den till handlingarna.

§ 15

Kassören föredrar budgeten 2022 och därefter fastställer mötet den.

§ 16

Mötet fastställer avgiften 2023 till minst 50 kr, dvs oförändrad.

§ 17

Till ordförande för 1 år väljs Anders Gustafsson enligt valberedningens förslag.

§ 18

Till styrelseledamot för 1 år väljs Olle Stedt, omval
Ulf Johansson, omval
Klas-Olof Ohlsson, omval (kassör)

§ 19

Till revisor för 1 år väljs Carl-Johan Pettersson enligt valberedningens förslag.

§ 20

Till revisorssuppleant för 1 år väljs Håkan Palm enligt valberedningens förslag.

§ 21

Till valberedning väljs Jan Burell och Anders Edlund enligt styrelsens förslag.

§ 22

Teleseum AB
Mötet utser Per Kjellin som S1 Musei Vänners representant vid
bolagsstämman.

§ 23

Övriga frågor

§ 24

Ordförande tackar alla för visat intresse och avslutar mötet.
Efter mötet avnjöts ärtsoppa och pannkaka med tillhörande drycker.

……………………………………………..
Anders Gustafsson, ordf
Vid protokollet

………………………………………..
Per Nordlander, sekreterare
Justeras

……………………………………
Sten Yondt

……………………………………….
Karl-Åke Mård

