Föreningen Gamla Lindholmspojkar
Bildades 15 januari 1950
Protokoll:

Fört vid årsmöte 2020.

Datum:

8 mars 2020

Klockan:

11.00

Plats:

Aftonstjärnan, A-salen

1.

Mötets öppnande.
Föreningens ordförande Kjell Helander hälsade alla välkomna till årsmöte nr 70 och
förklarade detsamma öppnat. 53 st. medlemmar deltog.

2.

Parentation.
För nedan noterade medlemmar som från årsmöte 2019 fram till årsmöte 2020 som
har avlidit hölls parentation med en tyst minut.
Medlems nr
766
801
543
971
583
753
508
1050
818
1078
578
980
1067

3.
3,1

3,2

3,3

Namn
Arne Edberg
Rune Andersson
Bengt Klarin Hedersmedlem
Morgan Norberg
Leif Olausson
Sivart Andersson
Bertil Telléus
Wide Andréasson
Roland Rydberg
Kaj Börjesson
Frank Magnusson Hedersmedlem
Tommy Tenghede
Benno Olsson

Född
1929
1936
1934
1936
1930
1931
1921
1937
1940
1943
1935
1948
1926

Rapporter.
Vår ordförande Kjell Helander.
Vårens sista medlemsträff i församlingshemmet är torsdagen den 19 mars kl. 19.00.
Underhållare är Lilla Bandet. Som ni märkt så är träffarna flyttade till torsdagar på
grund av att församlingshemmet var uppbokat på måndagar. Jag skall undersöka
inför höstens träffar om vi kan åter få måndagar.
Vårens bingopromenad är framflyttad en vecka till söndagen den 26 april kl. 11.0013.00 som utgår härifrån Aftonstjärnan.
Tag gärna med er barn, barnbarn, vänner och bekanta. Detta är ett bra tillfälle att
visa upp och berätta var ni vuxit upp och lekt som barn själva.
Gamla Lindholmspojkar firar 70-år i år. Det är planerat jubileumfest på restaurang
Äran den 9 maj kl. 19.00 där vi hade vårt 65-årsjubileum.
Inbjudan till jubileumsfesten gick ut ihop med utskick till årsmötet. Anmälan skall
göras senast 9 april.

3,4

3,5

3,6
3,7

3,8

4

Vårresan blir i år Hisingen runt med båt söndagen den 31 maj kl. 11.30. Båten utgår
från Stenpiren.
Inbjudan till vårresan gick ut ihop med utskick till årsmötet. Anmälan skall göras
senast 30 april.
I september månad i ett par års tid har Gamla Lindholmspojkar och Lindholmsflickorna varit med och genomfört Lindholmens kulturdag där vi har haft hand om
caféverksamheten.
Olika föreningar allt från konstnärer till odlarförening visar upp sig.
Det visats filmer under hela dagen på Aftonstjärnan.
Guidade turer på Lindholmen har arrangerats, Yngve Holmqvist och Östen A
Olsson har skött dessa guidningar.
Erna, en av Lindholmsflickorna visar en lägenhet på Aftonstjärnan. Där visar hon
och berättar hur man bodde och levde med stora familjer i en lägenhet på bara ett
rum och kök.
Gamla Lindholmspojkarna har även under 2019 delat ut stipendier till Centrinaskolan, Herrgårdsskolan och Bräckeskolan.
Flera Gamla Lindholmspojkar var med en gång i tiden och rustade upp Aftonstjärnan.
Än idag utförs det jobb på huset genom Gamla Lindholmspojkars försorg. Det
tillverkas plåtar till trösklar, tätning av hål med mera för att hålla ut möss och
råttor. Detta har utförts av Lars Andersson och Yngve Holmqvist.
Kenny Javette har tillverkat ledstänger till trapporna upptill scenen och i éntren mot
Gjutaregatan.
Sven Nyman har förmedlat hjälp med att serva vattenkranar i köket.
Aftonstjärnans kulturförening är mycket tacksamma för detta.
Vår medlem Borney Bergstrand kommer att bjuda på en överraskning på torsdagsträffen den 12 mars.
Borney Bergstrand sade: Detta är ett sätt att ge tillbaka då jag inte hinner vara med
och återställa lokalen efter våra torsdagsträffar. Överraskningen tar i tid c:a 20 min.

Övriga frågor.
Vår ordförande Kjell Helander.
4,1 Ytterligare ett år har gått, med påföljd att alla blir äldre. Än så länge fungerar
föreningen med medlemmar som jobbar i olika funktioner.
Föreningen är intresserad om det finns några som kan tänka sig att ta ett uppdrag.
Hör gärna av er till styrelsen eller valberedningen.
4,2 Jag sitter även med i styrelsen för Aftonstjärnans Kulturförening och vet hur mycket
tid och arbete som läggs ned för att driva Aftonstjärnan vidare efter Bertil Nolanders
bortgång som drev denna verksamhet i stora delar själv.
Efter hans bortgång ligger allt arbete och förvaltning på den nya styrelsen. Den nya
styrelsen har unga medlemmar, men är mycket duktiga och gör ett fantastiskt arbete.
Flera av dessa styrelsemedlemmar är duktiga på att söka bidrag till olika aktiviteter.
En uppmaning är att ni i Gamla Lindholmspojkar även söker medlemskap i Aftonstjärnans Kulturförening vilket hjälper till att Aftonstjärnan kan leva vidare.
Alla medlemmar får dessutom full insyn i vad som händer på Aftonstjärnan.
4,3 Efter årsmötet är det förtäring på Port Arthur kl. 13.00 är det insläpp. Till maten
serveras bordsvatten och lättöl. All övrig dryck betalar var och en.
Årsmötet.
1
Godkännande av dagordningen.
Godkändes.

2

Fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst?
Svar: Ja

3

Val ordförande för mötet.
Kjell Helander 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.
Eivind Lindgren och Percy Johannesson valdes.

6

Val av rösträknare.
Eivind Lindgren och Percy Johannesson valdes.

7

Protokoll från årsmöte 2019.
Protokollet varit upplagt på hemsidan och varit tillgängligt på vårt kansli från
17 mars 2019. Frågan ställdes om det kan godkändas som det föreligger.
Protokollet godkändes som det föreligger.

8

Verksamhetsberättelse år 2019.
Godkändes.
Efter tillägg: Avlidna medlemmar 980 Tommy Tenghede f 1948 och 1067
Benno Olsson f 1926.
Medlemsantalet 31 december 2019 ändras från 192 st. till 190 st.

9

Kassarapport och Balansräkning verksamhetsåret 2019.
Kassarapport och balansräkning föredrogs av kassören Erling Engelsen som även
redogjorde för verksamhetsåret resultat. Resultatet blev i år ett minus på 21 126 kr.
Vårt fondkonto på 700 000 kr som vi har på Nordea, på detta har vi i år lyft ut
55 000 kr.
Våra resor, medlemsträffar, luciafest och bingopromenad ger ett minusresultat.
Medlem Östen A Olsson ställde frågan vad är övriga kostnader på 20 393 kr.
Erling Engelsen redogjorde vad detta var för kostnader.
Kassarapport och balansräkning godkändes efter denna redogörelse.
Under denna punkt ställdes ytterligare frågor.
Borney Bergstrand ställde frågan om vi söker någon form av bidrag.
Ordförande Kjell Helander svarade: Vi säker aktivitetsbidrag för alla möten, träffar
m.m. Under året har vi erhållit 16 090 kr i aktivitetsstöd och 11 050 kr i hyresbidrag.
Arne Mårtensson ställde frågan om att inköpa en hjärtstartare med tanke på att vi
alla blir äldre.
Ordförande Kjell Helander svarade: Vi har köpt en hjärtstartare som sitter på väggen
utanför B-salen i foajén. Vi håller på att planera utbildningen
Denna har bekostas av Aftonstjärnan, Gamla Lindholmspojkar och Biogruppen.

10

Revisorernas berättelse verksamhetsåret 2019.
Godkändes

11

Beslut om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.
Enligt revisorernas förslag beviljades avgående styrelsen full ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2019.

12

Val av ordförande på två år.
Avgående Kjell Helander

Omval

Val av styrelseledamot på två år.
Avgående Kent Bräck
Avgående Lars Andersson

Omval
Omval

Val av styrelsesuppleant på två år.
Avgående Yngve Holmqvist

Omval

Val av revisor på två år.
Avgående Rolf Olsson

Nyval Ralph Larsson

13

14
15

Val av revisorssuppleant på ett år.
16

Avgående Percy Johannesson
Avgående Lars Hermansson

Omval
Omval

17

Val av arkivarie på två år.
Avgående Yngve Holmqvist

Omval

Val av medlemmar i tidningskommittén på två år
Avgående Kjell Helander
Avgående Gösta Andreasson
Avgående Lennart Jansson
Avgående Lars Åke Johansson

Omval
Omval
Omval
Omval

Val av medlemmar i festkommittén på två år.
Avgående Sven Nyman
Avgående Leif Lundgren
Avgående Kjell Persson

Omval
Omval
Omval

Val av valberedning på ett år.
Avgående Per-Olof Larsson
Avgående Kurt Gustavsson

Omval
Omval

18

19

20

21
22

Beslut om årsavgift för år 2021
Nuvarande 200 kronor

Beslutades att vara oförändrad

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

Beslutades att vara oförändrad

23

Utlottning av Reinhardt Grosch tavla. Drages på medlemsnummer
Tavlan vanns av medlem 1008 Bo Andersson.

24

Dragning på sparklubbslotteriet.
1000 kr. Rune Johansson lottnummer 49.
500 kr. Lars Åke Johansson lottnummer 44.
300 kr. Bengt Jansson lottnummer 197.
200 kr. Ingalill Hedström lottnummer 102.
200 kr. Kent Mellbin lottnummer 180.

25

Beslut om hedersmedlemmar
Styrelsens förslag är att välja in Rolf Olsson som Hedersmedlem. Rolf har varit
revisor under 14 år.
Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag att välja in Rolf Olsson som
hedersmedlem.

26

Utdelning av utmärkelser
Förtjänsttecken i brons ( minst 5 år ): Lennart Jansson, Tomas Björklund och
Volmar Persson.
Förtjänsttecken i silver ( minst 10 år ): Lars Andersson
Förtjänsttecken i guld ( minst 15 år ): Yngve Holmqvist, Lars Hermansson och
Leif Lundgren.

27

Datum när protokollet är tillgängligt på vår hemsida och vårt kansli.
20 mars 2020.

28

Avslutning.
Ordförande Kjell Helander tackade för ett bra möte och förklarade detsamma
avslutat.
På restaurang Port Arthur bjöd föreningen deltagarna på förtäring efter
årsmötet.

Göteborg 8 mars 2020

Justerat:

……………………………………..
Lars Andersson, sekr.

………………………………………….
Kjell Helander, ordf.

Justeringsmän:
……………………………………..
Eivind Lindgren.

……………………………………………
Percy Johannesson.

