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VERKSAM H ETSBERATTELSE 2O].2

Vdsteris och First Hotel Plaza var mdtesplatsen for 6rsmdtet 20t2.

Verksamhetsberdttelsen inkl. ekonomiska beriittelsen och styrelsens verksamhetsperiod
omfattar tiden from 6rsm6tet t o m 31 december.

Under 2012 hade vi 182 registrerade medlemmar. Tyvdrr var det ca 100 som inte betalde

6rsavgiften. Detta har givetvis ocksi mdrkts av i vir ekonomi. Se styrelsens brev Mars 2013.

Vid irsmdtet deltog ca 25 medlemmar. Paul Lindblom valdes till mdtesordfcirande och Siv

Andersson till motessekreterare.

Arsmotet hade att ta stillning verksamhetsberdttelserna f6r 2010 och z0tl. Gdllde dven

ekonomiska berdttelserna och revisorernas berdttelser. Arsmtitet beslutade godkinna dessa

samt bevilja styrelsen ansvarsfrihet. Arsavgiften for 2013 beslutades bli ofdrdndrad, L00

kronor/medlem.

Arsm$tet beslutade utse en interimsstyretse verksam fram till 6rsmotet 2013. Detta med

anledning av att vi kommit " i otakt" och att nya styrelsen fir i uppdrag att Sterkomma med

fcirslag till vir omfattning gdllande fortsatta verksamheten. Arsmdtet beslutade utse

foljande medlemmar till interimsstyrelse: Ordfcirande, Paul Lind-blom, Sekreterare Ewa

Persson Ovik, Kasscir Leif Wester, Ledamciter (2), Gun-Britt Limseth och Robert Hallin.

Till revisorer utsigs Per-Arne Allensten, tillika sammankallande, och Monica Eriksson. Bertil

Li ndberg utsigs till revisorsersdtta re til I i ka "seniorkonsu lt".

Till valberedning utstgs Bj<irn Hogler, tillika sammankallande, Gerd Lundstrdm och Gdran

Larsson.

Under irsmcitets punkt Ovriga frSgor, uppstod en del sporsm5l och frigor. T ex medlems-

avgiften; "hur mycket ska den vara". Arsm6tet beslutade att dverlflmna fr8gan till styrelsen

frir beredning. "Hur ska v6ra drsmdten vara fcir att engagera medlemmarna?" Onskem6l orn

mera aktiviteter och p6 "hemresedagen" diskuterades. Se styrelsens brev Mars 24L3.

skrivning. Innan 6rsm6tet overgick till middagsintag presenterade Robert Hallin och Tibor

Vegs<i vir hemsida.

Styrelsen har under 2012 haft kontakter med varandra via e-post och telefonsamtal. Den 14

december trdffades styrelsen i Stockholm. I mars 2013 skickades brev ut till alla medlemmar

dir styrelsen redogiorde over virt nuldge samt angav vissa kommande itgdrdspunkter.

Styrelsens intentioner och forslag till kommande verksamhet framgir av Verksamhetsplan

2A14'20t5 som kommer att behandlas pi 6rsm6tet 2013.

2015 dr det 20 ir sedan SJRk startade! Och samma 6r dr det 100 ir sedan "SJR" foddes!
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