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Protokoll förd vid Sveriges Gasföreståndares
Arsstämma i Tanumstrand
2014-05-08

Till ordförande for årsmötet valdes Thomas Melin.
Till sekreterare för årsmötet valdes Thomas Aichner.

1.

2. Föreslagen dagordning godkändes. Efter att den ändrades med att punkt 9 togs
bort samt att punkt 10 ändrades till fyra styrelseledamöter iden ordinarie

dagordningen.
3.

För justering av protokollet och tillika rösträknare valdes Thomas Gylling och
Håkan Appert.

4.

Arsmötet förklarades behörigen utlyst.

5.

Bo Davidsson foredrog verksamhet berättelsen varefter stämman fastställde
den samman och lades till handlingarna.

6.

Agneta Bohjort föredrog räkenskaper varvid det konstaterades att räkenskapen
visade ett negativt resultat för är 2013. Därefter fastställde stämman
densamma.

7.

Jan Rubensson föredrog revisionsberättelsen.

8.

Revisorerna föreslog full ansvarsfrihet för styrelsen under verksamhetsår 2013,
vilket stämman beviljade.

9.

Valberedningens forslag på styrelseledamöter på två är är Thomas Melin,
Thomas Karlsson, Jan Andersson och Peter Edlund. Stämman godkände
va bered ningens forslag.
I

10.Till revisorer valdes på ett år Jan Rubensson (sammankallande), och Leif Dahl.
11
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.

Till valberedningen valdes Nils-Erik Magnusson (sammankallande), Bjarne
Sandberg samt Tommy Sjögren efter förslag från styrelsen att utöka
valberedningen med ytterligare en person som stämman godkände.

2. Omedel ba r protokol lj usteri ng av ovanstående personva I utfördes.
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förslag till verksamhetsplan föredrogs av Bo Davidsson, varefter
stämman fastställde densamma.

13. Styrelsens

14.

Stämman beslutade efter styrelsens förslag att medlemsavgifter och
utredningskostnader för år 2015 skall vara 1000 kr.

15.

Bo Davidsson informerade om att medlemsantalet vid våra årsmöten har
minskat och att styrelsen föreslår att årsmötet bör förläggas på hösten för att
inte kollidera med vårens helger och övriga aktiviteter som föreligger på våren.
Det beslutades att deltagarna noterar sina önskemål på enketen varefter
styrelsen fattar beslut i denna fråga.

16.Inga ärenden har inkommit till årsstämman.

17. Mötesordförande

Thomas Melin tackade för visat intresse samt avslutade

årsmötet.

Vid protokollet
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