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Protokoll fört vid årsmöte den 29 maj 2017
Plats: Metrias fikarum, Stationsgatan 7A, Luleå
Närvarande:
Georg Palmgren, Jan-Olof Hedström, Mia Nilsson, Johanna Lundmark, Kjell Hjort, Börje
Hansson, Rolf Pettersson, Ida Lindberg, Ricard Lundgren, Anna Karlsson, Torbjörn
Berglund, Glenn Nylander, Elise Kieri, Lennart Johansson, Anneli Åkerlund, Camilla
Hallqvist, Per Wänkkö, Rolf Riström, Åke Öqvist, Kristina Söderberg.
Innan årsmötet öppnades inledde Landshövding Sven-Erik Österberg med en lägesrapport
över tillståndet i länet, utmaningar och hopp. Sedan delade Landshövdingen ut diplom till
Georg Palmgren, som har utsetts till hedersmedlem i Samhällsbyggarna. Därefter tog Lennart
Johansson vid och berättade om den spännande samhällsomvandlingen i Gällivare.
1§
Torbjörn Berglund förklarade mötet öppnat. Årsmötet förklarades behörigt kungjort och
dagordningen godkändes. Torbjörn Berglund utsågs till ordförande och Kristina Söderberg till
sekreterare.
2§
Ordförande redogjorde för protokollet från föregående årsmöte. Protokollet som bifogats
kallelsen lades till handlingarna.
3§
Ordförande läste upp protokollet från föreningens årsmöte för hundra år sedan, från den 16
februari 1916.
4§
Ordförande lämnade en muntlig redovisning av föreningens verksamhet under året.
Ambitionerna var höga inför verksamhetsåret och intentionen var att ha ett höstmöte 2016.
Tyvärr inträffande en del försvårande omständigheter som resulterade i ringa aktivitet i
styrelsearbetet. Samtliga styrelseledamöter hoppas på nytt förtroende och vill med nya tag ta
sig an kommande verksamhetsår. Föreningen har genom Ricard Lundgrens omsorg lämnat
kondoleans vid Ola Westerlunds begravning.
5§
Revisorerna Mats Rundqvist och Roland Jansson har lämnat in revisionsberättelse som
föredras av ordförande. Styrelsen meddelas ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
6§
Föreningen har via överenskommelse med Georg Palmgren övertagit ansvar och förvaltning
av Georg Palmgrens material, lantmäterimuseet, hemsida, litteratur etcetera. För detta krävs
beslut om stadgeförändring i två på varandra följande årsmöten. På årsmötet 2016 beslutades
att godkänna såväl den överenskommelse som träffats tillika förslaget till stadgeändring.
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Ordförande redogör för stadgeändring. Stämman beslöt att godkänna stadgeändringen som
därmed blir gällande.
7§
Inga frågor från styrelsen, medlemmar eller uppskjutna frågor från föregående möte
rapporteras.
8§
Årsmötet beslöt bibehålla oförändrad årsavgift om 100 kr/år och att istället ägna mer fokus åt
att få in allas medlemsavgifter. Förtydligande, årsavgiften betalas till föreningens konto i
Swedbank (clearingnr. 8201-6, kontonr. 4438511-0). Efter konstituerande styrelsemöte
kommer en påminnelse skickas ut till medlemmarna.
9§
Valberedningen föreslår omval av de ledamöter vars mandatperiod utgått. Stämman beslutar
enligt valberedningens förslag. Styrelse och valberedning kommer bestå av följande personer:
Styrelse:
Torbjörn Berglund, ordförande 1 år (omval)
Åsa Persson, styrelsesuppleant 1 år kvar
Johanna Lundmark, styrelseledamot, 2 år (omval)
Kristina Söderberg, styrelseledamot, 2 år (omval)
Ida Lindberg, styrelseledamot, 2 år (omval)
Glenn Nylander, styrelseledamot, 1 år kvar
Mia Nilsson, styrelsesuppleant, 1 år kvar
Revisorer (tillika valberedning):
Mats Rundqvist, revisor 1, 1 år kvar
Roland Jansson, revisor 2, 1 år kvar
Camilla Hallqvist, revisorssuppleant, 1 år kvar
10 §
Inga övriga frågor anmäldes förutom en fråga avseende kvällens meny. I samband med
uppvaktningen av Georg Palmgren bjuder Samhällsbyggarna på kvällens mat som är helstekt
marinerad fläskytterfilé som serveras med portvinssås, bearnaisesås, klyftpotatis, grön-sallad,
bröd och smör. Till efterrätt serveras vaniljpannacotta med flädersaftsmarinerade hallon.
Mötet avslutas
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