Protokoll fört vid årsmöte med Motala Express´Ångbåtsförening
den 27 maj 2009 ombord på båten.
§1
Ordförande Hans-Ove Aldenbrink hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
§2
Kallelse hade varit utsänd i föreskriven tid och godkändes.
§3
Dagordningen hade varit utsänd och godkändes.
§4
Att leda mötet valdes Hans-Ove Aldenbrink. Som sekreterare valdes Elisabeth Lennartsson.
Att justera dagens protokoll valdes Christer Wreidel och Lars Lumsden.
§5
Föreningens verksamhetsberättelse godkändes.
§6
Kassarapporten kommenterades av kassören och godkändes därefter.
§7
Revisorernas berättelse föredrogs av Kjell Fransson och lades till handlingarna.
§8
Revisorerna föreslog ansvarsfrihet för styrelsen, vilket mötet beviljade.
§9
Medlemsavgifter för 2010 beslutades oförändrat. Vuxen 100 kr, hemmavarande barn 25 kr,
ungdom utan att förälder är medl. 50 kr samt företag o föreningar 200 kr.
§ 10
Budgetförslaget för 2009 fastställdes samt att lika budget ska gälla även 2010.
Det baseras på 150 betalande medlemmar.
§ 11
Till ordförande för 2009 valdes Hans-Ove Aldenbrink.

§ 12
Till ordinarie ledamot i styrelsen valdes för 2 år Mats Isaksson och Christer Wreidel.
§ 13
Till ersättare i styrelsen för 2 år valdes Tommy Svensson, Sven Öhlin och Yngve Boström.
§ 14
Till revisor för 2 år valdes Stefan Hörnell. Kjell Fransson kvarstår 1 år.
§ 15
Till valberedning för 2 år omvaldes Kjell Fransson. Lars Norrmén kvarstår 1 år.
§ 16
Styrelsen hade föreslagit att stadgarna ändras, så att årsmötet kan äga rum under juni. Detta
för att båtsäsongen ska ha kommit igång, så att mötet kan hållas på båten. Mötet beslutade i
enlighet med förslaget.
§ 17
Hans-Ove berättade något om vad som blivit underhållet under vintern, samt om de
diskussioner som hållits med ägarens representant Claes Insulander.
§ 18
Mötet avslutades. Föreningen bjöd på kaffe och smörgås. Därefter kunde de som önskade åka
med på årets första tur. Tyvärr blåste det mycket, så det fick bli 2 korta vändor innan resan
avslutades vid 22-tiden.
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