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SMÅLANDS GILLE
UPPSALA

Protokoll fört vid Smålands Gilles i Uppsala årsmöte den 6 mars 2014 på 
Kalmar nation, Uppsala

§ 1 Årsmötets öppnande
Gillets ålderman hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

§ 2 Val av ordförande för årsmötet
Enligt valberedningens förslag tillfrågades och valdes Harry Lenhammar till 
ordförande för årsmötet.  

§ 3 Val av sekreterare för årsmötet
Till sekreterare för årsmötet valdes Lillemor Harne.

§ 4 Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
Till justerare och rösträknare valdes Anders Alberius och Lennart Sjöström.

§ 5 Upprättande av röstlängd
Beslutades att gästboken, som samtliga deltagare signerat, vid behov kunde 
utgöra röstlängd.

§ 6 Frågan om årsmötets stadgeenliga utlysande
Kallelse till årsmötet hade sänts ut den 25 januari 2014 och det fastslogs 
därmed att årsmötet var i stadgeenlig ordning utlyst.

§ 7 Fastställande av dagordning
Dagordning för årsmötet enligt utskick fastställdes (Bil. 1).

§ 8 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2013
Styrelsens årsberättelse hade utsänts tillsammans med kallelsen till alla 
medlemmar. Ordförande presenterade årsberättelsen för årsmötet. 
Åldermannen bad att få göra två tillägg till densamma att ta med i 
årsmötesprotokollet. För det första har glädjande nog antalet medlemmar ökat 
med 7 personer under det gångna året. För det andra saknas i årsberättelsen 
2013 års sista programpunkt, besöket på Uppsala Auktionskammare 26 
november 2013 med visning av Knut Knutsson. 
Årsmötet godkände årsberättelsen med tillägg och den lades till handlingarna 
(Bil. 2).

§ 9 Ekonomisk redogörelse
Skattmästare Inge Lindström redogjorde för ekonomin under räkenskapsåret 
2013-01-01 – 2013-12-31. Han konstaterade att Gillets enda egentliga 
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inkomster är dels medlemsavgifterna, dels ev överskott på programpunkterna. 
Ekonomin är trots detta god, även om oväntat stora kostnader i slutet av år 
2013 ledde till negativt resultat år 2013.  Den ekonomiska redogörelsen 
godkändes och lades till handlingarna (Bil. 3).

§ 10 Revisorernas berättelse
Revisorerna Erik Ahlbom och Ingemar Svensson hade granskat räkenskaperna. 
Ingemar Svensson föredrog revisionsberättelsen (Bil. 4), som inte innehöll några
anmärkningar.

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

§ 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Revisorerna förklarade räkenskaperna vara förda enlig god redovisningssed och 
rekommenderade att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
Årsmötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen t.o.m. 2013-12-31.

§ 13 Fråga om disposition av överskott/underskott
Årsmötet beslutade att 2013 års överskott överföres i ny räkning.

§14 Val av ålderman på ett år
Valberedningens sammankallande Marie-Louise Kjellberg presenterade 
valberedningens förslag, omval av Lars Rudmark på ett år, vilket stämman 
enhälligt beslutade.

§ 15 Val av bisittare på två resp ett år
Till bisittare för två år omvaldes Håkan Lindgren, Gunilla Lundkvist Thorell, 
Bengt Sibbmark och Katarina Sjöström.
Övriga i styrelsen, Leif Ekerot, Lillemor Harne, Inge Lindström samt Eva Christina
Nilsson, är valda till år 2015.

§ 16 Val av två revisorer och två revisorssuppleanter på ett år
Till ny revisor valdes Kenneth Olsson för ett år till 2015.  Ingemar Svensson 
omvaldes till revisor för ett år till 2015 liksom revisorssuppleanterna Arne 
Johansson och Mats Pettersson.

§ 17 Val av valberedning varav en sammankallande
Till valberedning omvaldes Marie-Louise Kjellberg (sammankallande), Thore 
Hygstedt och Anna-Lena Nilsson. 

§ 18 Fastställande av årsavgiften för 2015
Stämman beslutade att fastställa årsavgiften för 2015 till oförändrade 100 kr.

§ 19 Övriga ärenden
Inga ärenden förelåg.
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§ 20 Årsmötets avslutande
Ordförande tackade styrelsen för utfört arbete under det gångna 
verksamhetsåret.  Lars Rudmark tackade för förtroendet att fortsatt få vara 
Gillets ålderman samt uttalade årsmötets och styrelsens tack till Harry 
Lenhammar för att än en gång ha hållit i klubban. Den formella delen av 
årsmötet förklarades avslutad. 

Uppsala 6 mars 2014

…………………………………………………………. ……………………………………………………………
Harry Lenhammar Lillemor Harne
Årsmötets ordförande Årsmötets sekreterare

……………………………………………………. ……………………………………………………….
Anders Alberius Lennart Sjöström
Justerare Justerare


