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Protokoll från årsmötet för AGA Tekniska Förening
vid AGA AB, Lidingö

I

april 2014

1. Mötets öPPnande
ordförandenhälsadedeltagarnavälkomnaochförklarademötetöppnat.24
Personer deltog vid årsmötet'

2. Val av ordföranden och sekreterare för mötet

valdes till ordförande resp'
Gunnar Engblom och Lennart Fredriksson
sekreterare.

3. Val av två iusteringsmän och rti'sträknare

med ordföranden iustera
Till rösträknare ochlusteringsmän' att tillsammans
protokollet valdes Hans Sahlen och Nils Stenbacka'

4.

Fråga om mötets behöriga utlysande
Arsmötet förklarades behörigt utlyst'

5.

Fastställande av dagordning
Den föreslagna dagordningen godkändes

6. Verksamhetsberättelsen för 201 3

december) presenterades av
Verksamhetsberättelsen för 2013 (1 april - 31
ordföranden,sebilaga.Dearrangeradekortarestudiebesökendrarvanligen
och Vadstena hade över 30
20-30 deltagare medan bussres"n tilt Mot"t"
deltagare.

7.

Ekonomisk rapport och revisionsberättelse

föredrogs av Nils Hammarlund' Arets
Resultat- och balansrät<ning för år 2013

underskott44g6kronorberoddehuvudsakligenpåbussresantill
vid Motala Motormuseum och
Motala/Vadstena inkl måltider och guider
Birgiftavandring i Vadstena'
för är 2013
Års=mötet godkände resultat- och balansräkningen

8.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
för är 2013'
ÄrsmOtet beviljade styrelsen ansvarsfrihet

9.

Förslag till verksamhetsplan för år 2014
som Gamla AGA-stammen
ruarmast kommer en heldagsutflykt till Landsort
hantverkare i Gamla Stan'
arrangerar. ljuni planeras ån vandring till fyra

sedeltryckeri och ytterligare
Under hösten kommer ett besök vid Tumba
någoUnågra kortare besök'

l0.Val av styrelseledamöter för två år
för ytterligare två år av lngegerd
Valberedningen (Lars timner) föreslog omval
Ärsmötet godkände
Elgenmark, Nils Hammarlundoch Christer Moren'
förslaget.

I

På ett år
Till ordförande valdes Gunnar Engblom'

l.Val av ordförande

12. Val av revisorer På ett år
Hans Sahl6n som revisorer för
Valberedningen föreslog Richard Kumlien och
är 2014.Arsmötet godkände förslaget'
13.Val av ledamöter i valberedning
av valberedningen'
Arsmötet valde Lars Timner som enda ledamot
2015
l4.Fastställande av årsavgiftens storlek för år

årsavgiften till 150 kr'
På förslag av styrelsen fåststalldes årsmötet

15.

Motioner
lnga motioner hade inkommit

15.övriga ärenden

två andra organisationerna'
Ordförande informerade om samarbetet med de
GAS (Gamla AGA-stammen) och AGA Pensionärsförening'
intresse för samarbete' GAS
Pensionärsföreningen har hittills inte visat något
vad gäller
och ATF har sedan förra året etablerat eft samarloete

heldagsutflykterna,oftastmedbuss.lnbjudantilldekortarebesökensomATF
av
medlemmar
enligt GAS styrelsen' inte distribueras till GAS
"k"ll,
styrelse och
"rr"ni"r"|.
prat<ti-sfa skä|, bl a tiden för godkännande av GAS
brevdistribution.

ArsmötetuppmanadeGunnarEngblomatttillGASårsmötetillseattenmotion
besök'
inlämnas om att samarbetet bör omfatta alla

t 7.

Arsmötets avslutning

under det gångna året och
Ordförande tackade sfiretsen för dess insatser
förklarade mötet avslutat'

Lenffart Fredriksson
Justeras:

Gunnar Engblom
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Hans Sahl6n

,l'1",Århfu

Nils Stenbacka
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vill härmed avge Verksamhetsberättelse
Styrelsen för AGA Tekniska Förening
december 2013
för verksamhetsåret 1 april 2013- 31
Förtroendevalda under året har varit
Ordförande
Gunnar Engblom
Vice ordförande
christer Mo16n
Håkan Björkman

Sekreterare

Nils Hammarlund

Kassör

Omvald 2013
Omvald 2013

Elgenmark Webmaster
Ledamot
i""nå.t rr"arirrron
Otto von Krusenstierna Ledamot

lngegerd

omvald 2013
Omvald 2013

Revisorer och Valberedning
Timner
Sahl6n samt valberedning: Lars
Revisorer: Rickard Kumlien och Hans
fick vi en mycket uppskattad
medremmar närvarande. rnredningsvis
rum tisdagen den 16 aprir med 2z
,,ovanliga effekter av vanliga gaser" inom det medicinska området'
presentation av Rolf petersån under rubriken
tog dom vägen"
Lars Timner under temat "vart
i samband med förtäring, berättade

i:#å

,rr"

.fter årsmötesförhandlingarna

om personer som arbetet

På AGA'

Underverksamhetsåretharstyrelsemötenhållits'därejannatnämntsAGALidingö:

. (ll ianuari)
o 16 april, konstituerande styrelsemöte'
. 28 augusti
o 7 november, Trimble AB i Danderyd
o (19 februari-2014)

efter årsmötet

Följande besök har arrangerats:
(5 mars, Nobelmuseet i Gamla Stan)

.
o
.
o
o
o

Medeltid
12 juni, Rundvandring istockholms

och Birgittavandring iVadstena
21 september, Motala Motormuseum
7 november, Trimble AB i Danderyd
3 december, Spritmuseum på Djurgården
lndustriområde)
(5 februari), Rostskyddsmetoder AB i Vinsta

(91) betalande medlemmar'
Medlemsantalet uppgår till 84

Medlemsavgiften har varit 150 kr

:il::r;:"r.r.rs

öppnats upp för att ömsesidist informera
2013 har en diarog med Gamra AGA-stammen

varandraochundvikaattarrangemangkolliderardåviharett3Gtalmedlemmarsomärmedibådaföreningarna'l
sambandmedGASårsmöteinovember2013,avtaladesattstyrelsernaibådaföreningarnaträffasförfortsatta
diskussioneromfördjupatsamarbete.ÄvenElonWahlgren,ordförandeiPensonärsföreningenharbiuditsin.
Lidingö den 19 februari 2014
Gunnar Engblom

Ordförande

