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PROTOKOLL fört vid ordinarie årsmöte i ”Finlandsvenska Föreningen i Västerås” söndagen den
2005-02-27 kl. 14:00 – 16:00 i klubblokalen, Morkullegatan 14, 724 69 Västerås.
§ 1 Mötets öppnande
Föreningens ordförande Margith Winkelsjö hälsade de närvarande välkomna och förklarade
mötet öppnat.
§ 2 Parentation
Under året avlidna medlemmar och katastrofens offer hedrades med en tyst minut.
§ 3 Godkännande av dagordningen
Årsmötet godkände framlagd dagordning.
§ 4 Fråga om mötets behöriga utlysande
Mötet konstaterade årsmötet vara i behörig ordning utlyst inom stadgad tid.
§ 5 Val av mötesordförande och mötessekreterare för årsmötet
Till mötesordförande valdes Hilding Backman och till sekreterare Kaj Nygrund.
§ 6 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare
Till justerare och rösträknare valdes Henrik Sandell och Harry Winkelsjö.
46 medlemmar deltog i årsmötet.
§ 7 Årsberättelsen
Verksamhetsberättelsen fanns tillgänglig för alla mötesdeltagare och mötesordförande
Hilding gick igenom årsberättelsen punkt för punkt och den lades därefter med godkännande
till handlingarna.
§ 8 Kassörens redogörelse och revisionsberättelsen
Resultaträkning fanns tillgänglig för alla mötesdeltagare och kassören redovisade
resultaträkningen, bif. protokollet, utan anmärkningar från mötesdeltagarna.
Mötes sekr. Kaj upplös mötet om att redovisat överskott är 7658:-.
Revisionsrapporten för Finlandssvenska Föreningen i Västerås lästes upp av mötesordföranden.
Revisorerna har inte funnit anledning till anmärkning och föreslår full ansvarsfrihet för styrelsen
för det gångna verksamhetsåret. Revisionsrapporten bifogas protokollet som bilaga.
Revisorn Lennart Nilsson uppmanade medlemmarna på årsmötet att ställa upp mer på
föreningens verksamheter och han ville också att det skulle förmedlas vidare till andra medlemmar.
Detta för att få en större och aktivare förening samt för att få en ännu bättre föreningsekonomi
och för att kunna förstärka föreningens verksamhet.
Viking Ekholm bemötte det senaste med att föreningen väl skall kunna utnyttja en del av
föreningens nuvarande likvida medel för detta.
§ 9 Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
Årsmötet beviljade enhälligt styrelsen full ansvarfrihet för det gångna verksamhetsåret.
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§ 10 Val av styrelseledamöter och förtroendevalda
På valberedningens förslag valdes följande styrelse och funktionärer för verksamhetsåret 2005 och
delvis för 2006 fram till årsmötet:
Ordförande
Sekreterare
Styrelseledamot

Margith Winkelsjö
Dan Vikström
Viking Ekholm

Ordinarie
Ordinarie
Ordinarie

1 år kvar på förordnandet
1 år kvar på förordnandet
1 år kvar på förordnandet

a)

Viceordförande

Ture Wiklund

Nyval

2 år

b)

Kassör

Siw Sandell

Omval

2 år

c)

Styrelseledamöter
Margareta Stenvall

Henrik Sandell
Nyval

Omval
2 år

2 år

d)

Suppleanter

Levi Öhrn
Henry Nylund

Omval
Omval

2 år
2 år

e)

Revisorer

Lennart Nilsson
Kaj Nygrund

Omval
Omval

1 år
1 år

f)

Revisorssuppleanter Kaj Rönn
Caj-Ole Åstrand

Omval
Omval

1 år
1 år

På valberedningens förslag valdes följande funktionärer:
g)
h)

Kökspersonal
Biljettförsäljare

Se blad 3
Tore Bergström
Sverre Smevold
Tore Nilsson
Dage Forsgren

Omval
Omval
Nyval
Nyval

1 år
1 år
1 år
1 år
1 år

i)

Programkommitté

Ulla-Britt Neider
Else-Maj Nilsson
Jerry Stenvall
Dagny Folke

Omval
Omval
Nyval
Nyval

1 år
1 år
1 år
1 år suppleant

j)

Valberedning

Rolf Karp
Nyval
Beatrice Nilsson
Nyval
En styrelseledamot utses av styrelsen
som är sammankallande. *)

1 år
1 år
1 år

*) Ordf. Margith Winkelsjö reserverade sig mot beslutet att 1 styrelsemedlem skall ingå i valberedningen samt vara sammankallande.
k)

Fritidskommitté

Harry Winkelsjö
Henrik Sandell
John Sundlin

Omval
Omval
Omval

1 år
1 år
1 år
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g) Kökspersonal 2005 och delvis 2006
Församlingsdagarna

Maj-Len Sundlin
Else Rönn
Gun-Lis Holmberg
Berdis Storgård-Jonson

Omval
Omval
Nyval
Nyval

1 år
1 år
1 år
1 år

Skördefesten

Elin Ryding
Barbro Fridlund
Siv Sandell

Omval
Omval
Omval

1 år
1 år
1 år

Höstfest

Margareta Smevold
Else-Maj Steen
Gullevi Ågren
Carita Törnroos

Omval
Omval
Nyval
Nyval

1 år
1 år
1 år
1 år

Barnjulfest 10 dec.

Ulla-Britt Neider
Helena Helenius
Margareta Tarvainen
Kerstin Söderman

Nyval
Nyval
Nyval
Nyval

1 år
1 år
1 år
1 år

Julfest

Berdis Storgård-Jonson
Beatrice Nilsson
Helena Elenius

Omval
Omval
Omval

1 år
1 år
1 år

Årsmöte feb. 2006

Margareta Tarvainen
Marja-Liisa Lindedahl
Dorine Öhrn

Omval
Omval
Nyval

1 år
1 år
1 år

§ 11 Förslag till årsprogram, verksamhetskalendern för år 2005
Ordf. Margith Winkelsjö presenterade verksamhetsplanen för år 2005 och kassören Siw Sandell
presenterade budgetförslaget till årsmötet för år 2005 enl. bif. bilaga.
Styrelsens förslag till program för nästa verksamhetsår godkändes av årsmötet.
Valberedningen har också rättighet och stöd för att kunna närvara på styrelsemötena.
Närvarolista tecknas alltid ned i styrelsens mötesprotokoll.
§ 12 Fastställande av medlemsavgift för år 2005
Årsmötet beslutade om oförändrad medlemsavgift, d v s 120:-/år och medlem.
§ 13 Behandling av inlämnade motioner till årsmötet 27 februari 2005, minst 14 dagar före mötet
Motion nr 1
Motion nr 1 ”§ 6 Befrielse från medlemsavgift” lästes upp av mötesordförande Hilding Backman.
Motionen undertecknad av Siw Sandell, Västerås den 13 februari 2005. Motionen bif. protokollet.
Mötet beslutade enhälligt att fastställa ändring av stadgarna enl. följande ordalydelse:

§ 6 BEFRIELSE FRÅN MEDLEMSAVGIFTEN
Medlem som p.g.a. sjukdom eller annan orsak blivit urståndsatt att betala årsavgiften, kan efter
styrelsens prövning erhålla befrielse därifrån.
Medlem, som utan att ha erhållit befrielse enl. ovan och som inte har betalat årsavgiften senast den
31 dec. innevarande kalenderår, anses ha frivilligt frånträtt sitt medlemskap.
Nytt medlemskap kan dock vinnas.
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§ 14 Övriga ärenden utanför dagordningen
Vad har hänt med FRIS tidigare års medlemsavgiftskrav?
FRIS krav har föreningen inte brytt sig om efter förhandling, eftersom vi bl.a. tidigare har begärt
utträde ur FRIS samt att det i FRIS stadgar står att de inte kan indriva FRIS avgiften. De kan bara
besluta att stryka föreningen ur FRIS. FRIS strök vår förening år 2004 ur FRIS enl. stadgarna.
För foton som publiceras på föreningens hemsida behövs skriftligt tillstånd speciellt för publicering
av namn och telefon nummer. Föreningens sekr. Dan Vikström föreslog mötes deltagarna att sprida
information om föreningens hemsida till släkt och bekanta. Ju mer spridning desto bättre värdeskapande är det för föreningen och Finlandssvenskarnas kulturella band, situation, identitet,
inflytande, information och synbarhet i samhället. Detta är till gagn för vår grupp i Sverige, Finland
och i Norden. Dessutom är det en bra informationskälla för Finlandssvenskar som finns ute i
världen. Obs! Hemsidan innehåller också länkar till många Finlandssvenska kommuner
och myndigheter.
En medlem undrade om föreningen kan ordna data- och Internet kurs i föreningens regi samt
bridgekurs för nybörjare på dagtid?
Det blev en trevlig och livlig diskussion om möjligheter att anskaffa kurslitteratur, kurslokal
och datakurslärare. Viking har mycket erfarenhet av att vara datakurslärare för bl.a. PRO.
Föreningen och årsmötet gav Viking i uppdrag att undersöka möjlighet till att anordna datakurs
och anskaffa kursdokumentation till en förmånlig ersättning samt kurslokal med datorutrustning.
En medlem undrade över SPA-resan till Pärnu? Enl. mötesordf. Hilding blir tidigare annonserad
resa av den 2 Juli. Resan är försenad p.g.a. de översvämningar som har varit, upp till 1,8 m över
normalt vattenstånd. Restaurering pågår för fullt i Pärnu. Resan kostar ca 6000:-.
En medlem undrade också om föreningen har utnyttjat möjligheten att få ”gratis resor” från
Viking Line? Svar nej! Gratis resor kan vara möjligt att bli erbjuden t om April 2005.
Föreningen skall undersöka möjligheten med Viking Line!
Av mötesmedlemmarna har ca 50% tillgång till dator och e-mail. Något för distrb. av medlemsinfo?
§ 15 Avslutning
Mötesordf. Hilding Backman tackade årets styrelse- och valberedningsmedlemmar för ett mycket
bra arbete och alla övriga som på ett uppskattat sätt aktivt har bidragit till föreningens aktiviteter.
Hilding tackade också medlemmarna för ett visat intresse och avslutade mötet.
Föreningens ordf. Margit Winkelsjö avtackade avgående styrelse- och valberedningsmedlemmar
hjärtligt med blombuketter samt årsmötets ordförande och sekreterare tackades med blommor.
Vid protokollet

Kaj Nygrund
Justeringsman

Justeringsman

------------------Harry Winkelsjö

------------------Henrik Sandell

Protokollet justerat: Västerås den . . . mars 2005

