SMÅLANDS GILLE
I UPPSALA

Årsstämmans protokoll 24 april 2019
på Borgerskapets hus, Uppsala

Protokoll fört vid Smålands Gilles i Uppsala årsstämma den 24 april 2019 på Borgerskapets hus, Uppsala
Närvarande var 41 personer varav 38 medlemmar.
§1

Årstämmans öppnande
Gillets ålderman Lars Rudmark hälsade alla välkomna och var mycket glad att se så många
närvarande och förklarade stämman öppnad.

§2

Val av ordförande för stämman
Ålderman föreslog Håkan Lindgren till stämmans ordförande och frågade om det fanns andra
förslag. Håkan Lindgren valdes till ordförande och Lars lämnade över ordförandeklubban.
Håkan Lindgren tackade för förtroendet och öppnade med att säga att han också var glad att se
så många medlemmar närvarande.

§3

Val av sekreterare för stämman
Till sekreterare för stämman valdes Gunilla Lundkvist Thorell.

§4

Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Till justeringspersoner och rösträknare valdes Jan Madestam och Marie-Louise Kjellberg.

§5

Upprättande av röstlängd
Beslutades att gästboken, som samtliga deltagare signerar, kunde användas som röstlängd.

§6

Fråga om stämmans stadgeenliga utlysande
Utskick inkluderande dagordning, årsberättelse och ekonomisk årsredovisning skedde den
13 mars, och därmed ansåg stämman att årsstämman blivit stadgeenligt utlyst.

§7

Fastställande av dagordning
Årsstämmans föredragningslista fastställdes (bilaga 1).

§8

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2018
Ålderman Lars Rudmark presenterade styrelsens årsberättelse, vilken hade utsänts tillsammans
med kallelsen och stämman ansåg att de alla mottagit och läst den. Ordförande tackade för
detta och efterhörde om några hade frågor.
Inga frågor fanns och verksamhetsberättelsen godkändes med tacksamhet och glädje. Den av
alla i styrelsen signerade berättelsen läggs till handlingarna (bilaga 2).

§9

Ekonomisk redogörelse
Skattmästare Inge Lindström presenterade den ekonomiska redogörelsen för fjolårets
verksamhet, räkenskapsåret 1/1 - 31/12 2018. Ekonomin är god varför föreningen
subventionerat vissa träffar. Årets resultat har blivit ett överskott på 4491:-.
Penningtransaktioner sker nu via Loomis (dotterbolag till Securitas), plusgirot och vårt
Swishkonto. Den ekonomiska redogörelsen godkändes och lades med tacksamhet till
handlingarna (bilaga 3).

§ 10

Revisorernas berättelse
Revisorerna Jan Ulmander och Ingemar Svensson har granskat räkenskaperna. Ingemar
Svensson framförde att föreningen är aktiv och alert och har välbesökta och bra arrangerade
träffar, har låg medlemsavgift och låga administrationskostnader. Han föredrog
revisionsberättelsen, som inte innehöll några anmärkningar.

§ 11

Fråga om fastställande av resultat och balansräkning
Resultat- och balansräkningen fastställdes.
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§ 12

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Revisorerna förklarade räkenskaperna förda enligt god redovisningssed och rekommenderade
ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret, vilket stämman följde med tacksamhet.

§ 13

Fråga om disposition av överskott/underskott
Stämman beslöt att årets överskott överförs i ny räkning.

§ 14

Val av ålderman på ett år
Valberedningens förslag presenterades. Stämman omvalde Lars Rudmark med acklamation,
tacksamhet och glädje.

§ 15
.

Val av fyra bisittare på två år
Till bisittare för två år omvaldes Lillemor Harne, Inge Lindström, Jan Madestam och Kerstin
Luthman med tacksamhet och glädje.
Övriga i styrelsen, Gunilla Lundkvist Thorell, Katarina Sjöström, Birgitta Ulmander och Åke
Bruun är valda till 2020.

§ 16

Val av två revisorer och två revisorssuppleanter på ett år
Revisor Ingemar Svensson och revisorsuppleant Eva Christina Nilsson har avböjt omval.
Ordförande påtalade att Ingemar S varit Gillets trotjänare i över två decennier och beklätt olika
förtroendeposter som skattmästare och revisor, alltsedan 1998 då han invaldes i styrelsen.
Ålderman talade om och till Ingemar och tackade för han varit Gillet så trogen. Ingemars
engagemang i litteraturcirkelverksamheten påtalades också. Ålderman överlämnade en gåva
från Gillet. Ingemar tackade innerligt.
Till revisorer omvaldes Jan Ulmander och nyvaldes Björn Axelsson. Björn Axelsson
presenterade sig. Till revisorssuppleanter omvaldes Bo Carlsson och nyvaldes Sophia
Börjesson. Ålderman välkomnade varmt de nya ledamöterna.

§ 17

Val av valberedning på ett år om tre personer, varav en sammankallande
Till valberedning omvaldes Håkan Lindgren, Leif Ekerot och Bengt Sibbmark. Till
sammankallande utsågs Håkan Lindgren.

§ 18

Fastställande av årsavgiften för 2020
Stämman beslutade att fastställa årsavgiften för 2020 till 150 kronor.

§ 19

Övriga ärenden
Inga övriga frågor.

§ 20

Stämmans avslutande
Håkan Lindgren önskade lycka till inför det fortsatta arbetet i Smålands Gille i Uppsala och
förklarade den formella delen av årsstämman avslutad.

Lars Rudmark tackade för förtroendet att fortsatt få vara gillets ålderman samt uttalade stämmans och
styrelsens tack till Håkan Lindgren för att han ställt upp som ordförande.
Uppsala dag som ovan
Håkan Lindgren
Stämmans ordförande

Gunilla Lundkvist Thorell
Stämmans sekreterare

Jan Madestam
Justeringsman

Marie-Louise Kjellberg
Justeringsman
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