Föreningen Gamla Lindholmspojkar
Bildades 15 januari 1950
Protokoll:

Fört vid årsmöte 2019.

Datum:

3 mars 2019

Klockan:

11.00

Plats:

Aftonstjärnan, A-salen

1.

Mötets öppnande.
Föreningens ordförande Kjell Helander hälsade alla välkomna till årsmöte nr 69
och förklarade detsamma öppnat.

2.

Parentation.
För nedan noterade medlemmar som från årsmöte 2018 fram till årsmöte 2019 har
avlidit hölls parentation med en tyst minut.
Medlems nr
600
855
1026
976
489
586
1030
887
643

3.
3,1

3,2
3,3
3,4
3,5

Namn
Kurt Dahlin
Bertil Berggren
Stig Valdenby
Ove Olausson
Bengt Andreasson Hedersmedlem
Rune Östlund
Leif Glent
Sven Johansson
Erling Andersson

Född
1920
1932
1929
1935
1926
1935
1944
1926
1933

Rapporter.
Vår ordförande Kjell Helander.
Vi har den sista medlemsträffen för våren nu på måndag 4 mars kl. 19.00 i
församlingshemmet. Matroserna underhåller, vi har haft dom tidigare. Många av
medlemmarna önskar dom åter.
Vi hade Torbjörn Nilsson på gång. Han vågade inte binda upp sig på grund av
pågående projekt. Vi gör ett nytt försök inför hösten.
Vårens bingopromenad är söndagen den 14 april kl. 11.00-13.00 på Aftonstjärnan.
Vårutflykten blir en dagstur till Ven den 25 maj, max antal 57 st. Utskick kommer
inom kort.
Tyvärr sjunker medlemsantalet av naturliga skäl. Vi har trots allt fått in några nya
medlemmar. Träffar ni några som ni känner och kan tänka sig bli medlem så tar vi
tacksamt emot dessa, även om de inte har någon direkt anknytning till Lindholmen.
När det gäller torsdagsträffarna håller deltagarantalet i sig och detta är glädjande.
Festkommittén gör ett strongt arbete, alla är tacksamma så länge dom orkar.
Roger J har tagit över efter ”pöten” på sommaren. Det är många tacksamma över,
även dessa torsdagar är välbesökta.

3,6

Föreningen har under 2018 delat ut stipendier till skolorna: Centrinaskolan,
Herrgårdsskolan och Bräckeskolan.
Vår förhoppning är att skolorna skall komma till oss för att få historien om Lindholmen. Centrinaskolan har erhållit föredrag i skolan och guidad tur på Lindholmen.
Vår arkivarie Yngve H med hjälp av Lars A har ombesörjt detta.
Vi hoppas att fler skolor visar detta intresse.

4.

Övriga frågor.
Vår ordförande Kjell Helander.
Frågan är hur vi skall locka fler besökare till våra 4 st. medlemsträffar i församlingshemmet. Jag har vädjat på torsdagsträffarna att fler skall komma. Tänk om häften av
er som är på torsdagar kom med respektive, vilket uppsving det blir och roligt för
dom jobbar med arrangemanget.
Vi har ingen egen orkester som underhåller längre. Vi i styrelsen tänker att musikunderhållning är kanske ett bättre alternativ i församlingshemmet.
Styrelsen är tacksamma för förslag och idéer hur vi skall locka fler till våra
medlemsträffar.
Många utav våra funktionärer börjar bli till åren och känner kanske att det är dags
för att släppa fram någon yngre. Jag har vädjat tidigare om detta att det vi behöver
få fram yngre som kan tänka sig att hjälpa till med någon uppgift. Jag vädjar även
i dag till Er som kan tänka sig att ställa upp. Hör av er till styrelsen / valberedningen.

4,1

4,2

Efter årsmötet är det förtäring på Port Arthur kl. 13.00. Till maten serveras bordsvatten och lättöl. Övrig dryck betalar ni själva.

Årsmötet.
1

Godkännande av dagordningen.
Godkändes

2

Fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst?
Svar: Ja

3

Val ordförande för mötet.
Kurt Gustavsson valdes. Tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

4

Val av sekreterare för mötet.
Lars Andersson valdes.

5

Val av justeringsmän att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll.
Clarence Mattsson och Leif Johansson valdes.

6

Val av rösträknare.
Clarence Mattsson och Leif Johansson valdes.

7

Protokoll från årsmöte 2018.
Frågan ställdes till mötet: Behövs protokollet läsas upp när det varit upplagt på
hemsidan och varit tillgängligt på vårt kansli från 19 mars 2018.
Mötet beslutade: Någon uppläsning behövs ej.
Protokollet godkändes som det förelåg.

8

Verksamhetsberättelse år 2018.
Godkändes.

9

Kassarapport och Balansräkning verksamhetsåret 2018.
Kassarapport och balansräkning föredrogs av kassören Erling Engelsen som även
redogjorde för verksamhetsårets resultat. Resultatet blev i år ett minus på 46 805 kr.
Någon god avkastning på placerade pengar blev det ej i år och vårt fasträntekonto
som vi hade avslutades 2017.
Kassarapport och balansräkning godkändes efter detta.

10

Revisorernas berättelse verksamhetsåret 2018.
Godkändes

11

Beslut om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.
Enligt revisorernas förslag beviljades avgående styrelsen full ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2018. Beslutet var enhälligt.

12

Val av kassör på två år.
Avgående Erling Engelsen

Omval

Val av styrelseledamot på två år.
Avgående Lennart Jansson

Omval

Val av styrelsesuppleant på två år.
Avgående Volmar Persson

Omval

Val av revisor på två år.
Avgående Anders Andersson

Omval

Val av revisorssuppleant på ett år.
Avgående Percy Johannesson
Avgående Lars Hermansson

Omval
Omval

Val av arkivariesuppleant på två år.
Avgående Östen A Olsson

Omval

Val av medlemmar i tidningskommittén på två år
Avgående Jan Erik Lejon
Avgående Stein Jergill

Omval
Omval

Val av medlemmar i festkommittén på två år.
Avgående Kjell Rehnström
Avgående Roger Johansson
Avgående Thomas Björklund

Omval
Omval
Omval

Val av Klubbmästare på två år.
Avgående Kjell Rehnström

Nyval Kjell Persson

13
14
15
16

17
18

19

20

21

Val av valberedning på ett år
Ordföranden Kjell Helander informerade: Rune Östlund har gått bort under hösten
2018och har ej kunnat deltaga i valberedningen.
Förslag är att valberedningen skall bestå av 2 st från och med 2019. Motiveringen är
det fungerar bra att vara 2 st, det är inte så betungande för tillfället.
Fråga ställdes till mötesdeltagarna för godkännande att vara 2 st i valberedning.
Svar: Ja
Avgående Per-Olof Larsson
Omval
Avgående Kurt Gustavsson
Omval

22

Beslut om årsavgift för år 2020
Nuvarande 200 kr

Beslutades att vara oförändrad

Beslut om arvode till funktionärer att dela
25 000 kr. från 2018

Beslutades att vara oförändrad

23
24

Utlottning av Ralph Larssons tavla. Dras på medlemsnummer
Tavlan vanns av medlem 763 Erling Engelsen

25

Dragning på sparklubbslotteriet.
1 000 kr. Lars Öjeskär lottnummer 70
500 kr. Conny Sjöström lottnummer 51
300 kr. Benny Björlin lottnummer 11
200 kr. Bengt Andreasson lottnummer 9
200 kr. Leif Lundgren lottnummer 26

26

Beslut om hedersmedlemmar.
Inga personer på förslag i år.

27

Utdelning av utmärkelser.
Förtjänsttecken i silver (minst 10 år): Östen A Olsson

28

Datum när protokollet är tillgängligt på vår hemsida och vårt kansli:
Är tillgängligt från 17 mars 2019.

29

Avslutning.
Ordförande Kurt Gustavsson som nu för 10:e året i rad ledde vårt årsmöte.
En reflektion som jag gör är att mötesdeltagarna är färre än 2018.
Avslutade mötet med att tacka medlemmarna för att ha fått förtroendet att leda
årsmötesförhandlingarna, ett möte med lite frågor och lätt att leda.
Ordföranden Kjell Helander tackade honom med en blomsterbukett för det fina
sätt han leder våra årsmötesförhandlingar.
Avtackade även Kjell Rehnström med en blomsterbukett som nu avgår efter 17 år
som klubbmästare, kvarstår i festkommittén där han blev omvald på två år.
På restaurang Port Arthur bjöd föreningen deltagarna på förtäring efter årsmötet.

Göteborg 3 mars 2019
……………………………………..
Lars Andersson, sekr.

Justerat:
………………………………………….
Kurt Gustavsson, ordf.

Justeringsmän:
……………………………………..
Clarence Mattsson

……………………………………………
Leif Johansson

