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AGA Tekniska Förening – ATF

AGA Tekniska Förening (ATF)
Protokoll från årsmötet den 16 april 2013, AGA AB, Lidingö

1. Mötets öppnande
Ordförande hälsade deltagarna välkomna och förklarade årsmötet öppnat.
Den föreslagna dagordningen godkändes. 21 personer var närvarande.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Gunnar Engblom och Christer Morén valdes till ordförande resp. sekreterare.
3. Val av två justeringsmän att tillika vara rösträknare
Till justeringsmän och rösträknare, att tillsammans med mötesordförande
justera årsmötesprotokollet, valdes Ann-Louise Lindman och Roland
Johnsson.
4. Fråga om mötets behöriga utlysande
Årsmötet förklarades behörigen utlyst.
5. Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen för 2012 lästes upp av ordförande (se Bilaga).
6. Ekonomisk rapport och revisionsberättelse
Resultat- och balansräkning för år 2012 föredrogs av Nils Hammarlund på ett
bra och pedagogiskt sätt. Föreningens överskott år 2012 blev +1659,95 kr
dvs. ett överskott (att jämföra med -2129 kr för år 2011). Se Bilaga.
7. Fastställande av resultat- och balansräkning
Årsmötet godkände resultat- och balansräkningen för 2012.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för år 2012.
9. Förslag till verksamhetsplan för 2013-2014: Hemsida och studiebesök
Ingegerd Elgenmark berättade om bildgalleriet där gamla och nya foton med
AGA-anknytning lätt kan läggas in. En bloggfunktion för reseberättelser
finns också.
Nya möjliga studiebesök/utflykter under kommande år är Medeltidsmuseet
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kombinerat med en Stadsvandring i Gamla Stan under våren.
Ett fördjupat samarbete med Gamla AGA-stammen där gemensamma
inbjudningar till varandras utflykter kommer att ske där så är möjligt. Närmast
förestående är ett sambesök på Åkers Styckebruk i maj.
Motala motormuseum eventuellt kombinerat med Flygvapenmuseet i
Linköping.
ATF har inbjudits av göra ett studiebesök hos Trimble (tidigare AGA
Geotronics). Inbjudan kommer från ATF-medlemmar som är yrkesverksamma
inom Trimble.
Besök hos Tumba bruk (Riksbankens pappersbruk sedan 1750 med
sedeltryckeriet som startades 1970). Produktionen numera ägd av Crane AB.

Bra idéer till kommande studiebesök efterlystes.
10. Val av styrelseledamöter
Valberedningen (Lars Timner) föreslog omval för ytterligare en tvåårsperiod
av Otto von Krusenstierna, Håkan Björkman, Lennart Fredriksson samt
Gunnar Engblom. Nils Hammarlund, Christer Morén samt Ingegerd
Elgenmark har samtliga ytterligare ett mandatår (av två) framför sig.
Till ordförande för AGA Tekniska Förening valdes Gunnar Engblom (övriga
styrelseposter väljs vid ett konstituerande styrelsemöte).
Årsmötet godkände förslaget.
11. Teckningsrätt
Ordförande och kassör tecknar AGA Tekniska Förening var för sig.
12. Val av revisorer på ett år
Valberedningen föreslog Rickard Kumlien och Hans Sahlén som revisorer för
år 2013. Årsmötet godkände förslaget.
13. Val av ledamöter i valberedningen
Årsmötet valde Lars Timner som sammankallande i valberedningen.
14. Beslut om årsavgiftens storlek
På förslag av styrelsen fastställde årsmötet årsavgiften för 2013 till 150 kr.
15. Verksamhetsår
AGA Tekniska Förenings verksamhetsår föreslogs vara identiskt med ett
kalenderår. Årsmötet godkände förslaget.
16. Motioner
Inga motioner hade inkommit.
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17. Övriga frågor
Förslag till besök på Oljeraffinaderiet Engelsberg, luftgasfabriken i Avesta
samt Sala silvergruva framfördes.
På en direkt fråga poängterade ordföranden den nära kopplingen mellan ATF
och Gamla AGA-stammen (GAS) då 1/3 av ATFs medlemmar också är
medlemmar i GAS.
18. Årsmötets avslutning
Ordföranden avslutade årsmötet och passade samtidigt på att tacka styrelsen
för dess insatser under det gångna året.

Efter det ordinarie årsmötet gjorde Lars Timner en djupgående och väldigt
uppskattad exposé över vad som hänt med många gamla och inte fullt så
gamla AGA-iter, som Lars kommit i kontakt med under årens lopp.
Rolf Petersen gjorde en fantastiskt trevlig och lättförståelig överblick, med
titeln ”Ovanliga effekter av vanliga gaser” över förhoppningar, resultat och
önskningar hos dem som under årens lopp varit lyckliga nog att få medel ur
AGAs medicinska forskningsfond. Resultat som framkommit helt eller delvis
med medel från fonden , the GEMI fund (Gas Enabled Medical Innovations),
har gett upphov till en rad patent och inte minst nya rön och kunskaper inom
områden där gas används för rehabilitering, diagnosticering mm. Gas blev för
övrigt klassat som läkemedel först år 1992.

Vid protokollet:

Christer Morén
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