
 
  
 
Protokoll 
 
 
ÅRSMÖTE i Motala Express Ångbåtsförening 27 maj 2008 
 
Plats: Ombord på s/s Motala Express, hamnen, Motala    
 
1.   Mötets öppnande 
      Ordförande Lars Norrmén hälsade de närvarande välkomna och förklarade årsmötet  
      öppnat. 
 
2.   Val av ordförande, sekreterare och två justerare för mötet 
      Till ordförande för mötet valdes Lars Norrmén, till sekreterare Kenth Lundström och till  
      justerare Mats Isaksson och Christer Wreidel. 
 
3.   Godkännande av kallelse 
      Kallelsen godkändes. 
 
4.   Fastställande av dagordning 
      Förslaget till dagordning godkändes med tilläggsrubriken ”Matrikel” under Övriga frågor. 
 
5.   Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning  
      Rubricerade handlingar föredrogs av Elisabeth Lennartsson. 
 
6.   Revisionsberättelse 
      Revisionsberättelsen, som föredrogs av Stefan Hörnell, godkändes. 
 
7.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 
      Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 
 
8.   Medlemsavgift för 2009 
      Medlemsavgiften för 2009 fastställdes till 100 kronor för enskild medlem. Mötet gav  
      styrelsen i uppdrag att närmare diskutera och besluta om dels differentiering av avgiften  
      för enskild resp familj, dels utformning av inbetalningskort, som bl a bör ge utrymme för 
      en särskild rubrik ”gåva”. 
 
9.   Val av styrelseledamöter och suppleanter 
      a) Till ordförande för ett år valdes Hans-Ove Aldenbrink. 
      b) Till ordinarie ledamöter för två år, utöver Yngve Boström och Sven Öhlin, vilka  
      kvarstår ett år, valdes Elisabeth Lennartsson och Mia Lundgren. 
      c) Till suppleanter valdes för två år Mats Isaksson och för ett år Tommy Svensson. 
 
10. Val av revisorer och suppleant 
      a) Till revisor för två år, utöver Stefan Hörnell, som kvarstår ett år, valdes Kjell Fransson. 
      b) Till revisorssuppleant för två år valdes Ove Brendelius. 
 
 



 
 
 
11. Val av valberedning 
      Till ledamot av valberedningen för två år, utöver Kjell Fransson, som kvarstår ett år,  
      valdes Lars Norrmén. 
 
12. Resa runt Vättern 
      Hans –Ove Aldenbrink informerade om den resa runt Vättern som kommer att  
      genomföras med Motala Express under augusti 2008. Därvid kommer Vadstena, 
      Hästholmen, Visingsö, Jönköping, Hjo och Askersund att besökas. Avsikten är att 
      föreningen representeras vid varje strandhugg med förhoppningen att rekrytera nya  
      medlemmar. 
      Vad avser fartygets långsiktiga framtid är den f n oklar, medan hon under i varje fall de  
      närmaste åren kommer att finnas kvar i Motala och chartras av Rederi AB Kind. 
      Hans-Ove tog under denna punkt tillfället att tacka för årsmötets förtroende att välja 
      honom till ordförande det kommande året. 
 
13. Matrikel 
      Ingvar Björck informerade om arbetet med aktualisering av föreningens medlemsmatrikel. 
 
14. Avslutning 
      Lars Norrmén, som nu avgår som ordförande, tackade för sig och dessutom två övriga 
      avgående personer, vilka lagt ner ett mycket stort arbete under sina år i styrelsen,    
      nämligen Ingvar Björck och Kenth Lundström.    
      Han önskade den nya styrelsen lycka till och förklarade därefter årsmötet avslutat. 
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