Protokoll från Linköpings Svampklubbs
årsmöte 2015-03-24
1.

Årsmötets öppnande
Ordföranden Monica Andersson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2.

Val av ordförande för årsmötet
Till mötesordförande valdes Monica Andersson.

3.

Val av mötessekreterare
Till mötessekreterare valdes Sune Pettersson.

4.

Fråga om mötet är behörigen utlyst
Beslutades att mötet är behörigen utlyst.

5.

Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet, tillika rösträknare
Valdes Björn Ström och Kerstin Cervin till justeringsmän och rösträknare.

6.

Fastställande av dagordning
Fastställdes den utdelade dagordningen.

7.

Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2014
Verksamhetsberättelsen delades ut till de närvarande och Monica Andersson
sammanfattade föreningens aktiviteter under 2014. Hela verksamhetsberättelsen
kommer att läggas ut på hemsidan. Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till
handlingarna.

8.

Framläggande av resultat- och balansräkning
Ekonomisk redovisning gjordes av Magnus Källberg. Årets resultat blev minus 18299:49.

9.

Revisorernas utlåtande
Revisionsberättelsen lästes upp av Maj Thulin som tillsammans med Sven Damne varit
föreningens revisorer. Bokföringen var utan anmärkningar och alla transaktioner var väl
verifierade. Revisionsberättelsen, som lades till handlingarna, bifogas protokollet.

10.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
På grundval av den under punkt 9 upplästa revisionsberättelsen beviljades styrelsen
ansvarsfrihet för det gångna året.

11.

Val av ordförande för ett år
Till ordförande för ett år valdes Monica Andersson.

12.

Val av kassör för två år
Till kassör för två år valdes Magnus Källberg.

13.

Val av övriga styrelseledarmöter för två år
Till styrelseledarmöter för två år valdes Ulla Hodges, Klärry Karlsson och
Annette Lundborg.

14.

Val av revisorer och en revisorssuppleant för ett år
Till revisorer för ett år valdes Maj Thulin och Sven Damne med Maj som sammankallande.
Till revisorssuppleant för ett år valdes Mats Andersson.

15.

Val av valberedning
Till valberedning valdes Björn Ström och Olle Ståhl med Björn som sammankallande.

16.

Information från styrelsen om verksamhet och budget för det komman det kommande
verksamhetsåret
Monica Andersson informerade om kommande aktiviteter. Magnus Källberg
presenterade budget för 2015 med en inkomst- och utgiftsstat på 24 800 kronor vari ingår
budgeterat underskott på 10 800 kronor.

17.

Fastställande av budget för innevarande år
Den av Magnus Källberg presenterade budgeten godkändes av mötet. Budgetförslaget
bifogas protokollet.

18.

Medlemsavgift för 2016
Medlemsavgiften fastställdes till 100 kronor per familj för år 2016, d v s oförändrad.

19.

Övriga av styrelsen till årsmötet hänskjutna frågor
Inga frågor fanns.

20.

Av medlemmar anmälda ärenden
Inga ärenden har inkommit.

21.

Övriga frågor
En deltagare önskade att årsmötesprotokollet ska läggas ut på hemsidan vilket så
beslutades.

22.

Årsmötets avslutande
Monica Andersson tackade för visat intresse och förklarade årsmötet för avslutat.

Efter mötet visade Magnus Källberg exempel på svampbeskrivningar ur månadsnotiserna ett
register som har uppdaterats varje månad sedan oktober 2001 och är väl känt av våra
medlemmar. Månadsnotiserna som finns på vår hemsida har i stort sett författats av Lennart
Gidholm och Magnus med några få undantag. Magnus dragning uppskattades av
mötesdeltagarna och var sammanställd på ett lite unikt och spännande sätt.
Efter Magnus dragning bjöds deltagarna på smörgås, kaffe och te. Smörgåsarna blev extra
uppskattade eftersom de kunde bres med s k svampsmör d v s finfördelad svamp blandat med
bordsmargarin tillagat av Johan Vestergren.
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