Protokoll fört vid årsmöte den 25 maj 2013 i Vadstena.
Under förmiddagen hade vi ett bord nere i hamnen och delade ut broschyrer om föreningen
och sålde några vykort. Erik Nordevall från Forsvik och Trafik från Hjo fanns på plats där i
samband med veterandagen. Även veteranbilar och traktorer fanns på en plan och på
borggården och loppis pågick hela dagen.

Närvarande: Hans-Ove Aldenbrink, Jerker Rosenqvist, Lars-Olof Fältskog, Elisabeth Lennartsson samt
Gunnar Fahlgren.
§1

Mötet öppnades av ordf Hans-Ove.

§2

Godkändes att kallelsen gått ut i rätt tid.

§3

Utsänd dagordning godkändes.

§4

Hans-Ove valdes som ordförande för mötet, Elisabeth Valdes som sekreterare. Till
protokollsjusterare valdes Jerker och Lars-Olof.

§5

Verksamhetsberättelsen har varit utsänd och inga tillägg fanns. Beslutades godkänd.

§6

Kassaberättelsen lästes upp och godkändes.

§7

Revisorernas berättelse lästes upp och godkändes.

§8

Revisorerna har ingen anmärkning mot styrelsen, beslutades ansvarsfrihet för året
2012 enligt revisionsförslaget.

§9

Beslutades om oförändrad medlemsavgift för 2014.

§10

Kassören hade ett reviderat budgetförslag för 2013 samt för 2014. Beslut enligt
förslaget, bifogas till protokollet.

§11

Till ordförande för 1 år omvaldes Hans-Ove Aldenbrink.

§12

Till ledamöter i styrelsen för 2 år omvaldes Jerker Rosenqvist och Mats Isaksson.

§13

Till ersättare i styrelsen för 2 år valdes Gunnar Fahlgren. Kvarstår Lars-Olof Fältskog.

§14

Till revisor för 2 år valdes Ove Brendelius. Kvarstår Kjell Fransson.

§15

Beslutades att revisorsersättare inte behövs.

§16

Till valberedning för 2 år omvaldes Kjell Fransson.

§17

Inga motioner hade kommit in.

§18

Hans-Ove berättade det senaste om Motala Express, som han besökte i Stockholm
för 10 dagar sen. Den 30 maj ska hon läggas vid Strandvägen vid en nybyggd brygga,
oklart ännu om hur många turer det blir i sommar. Möjligen blir det som
restaurangbåt mellan turerna, enligt ett envist rykte. Klargörande om detta kommer
att läggas ut på hemsidan. Hon är besiktad för inomskärstrafik.
Gunnar berättade och visade foto från en tur han åkt med ”Expressen” med sina
föräldrar på 1950-talet.

§19

Mötet avslutades med att vi gick och fikade i tågvagnen.
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