
pRoroKoLL rdnr vm lnsatirn MED IJRK
tonn,qeny DEN Ig ApRrL lggz p,4 rnsr HqTELL
BILLINGEHUS T STOWN

S I Miitet dppnas

Ordfiirunde Sven-Ake Holmberg hikar alla delngare viit-
komna och fiirklarar mdtet dppnot W fusmdtet anvdndes
m ordtiirandeklubba, som Torcten Johanssory Ronneby har
snidat Ordftirande lramfdr klabbens varma tack till hOnom
tdr denna fina gdva

$ 2 Dasordnineen

Styrelsms Jdrslag till dagonlning Jdredrages och faststiilles

$ 3 Val av ordftrande frt drsmdtet

Till ordfiirande un ledd fusmdtesJbrhandlingana vdljs
Bertil Nilsson

$ 4 Val av sebderare 16r drsmdta

Till sekraerare JUr drsmdtd vdljs Sven-lke Hotmberg

S 5 Val ov iusterinssitfiiin

TiA justeringsmiin stt jiimte ordJdrande justera drsmdtets
protokoll och tillika rdstriiknarc vdljs Conny Axelsson och
Sture Zackrisson

S 6 Stvelsens ve*samhetsberiittelse

Styrelsens verksamhetsbefifrelse Jdredtages och godWnnes

$ 7 Ekonomiska berdnelsen

Den ekonomiska berdttelsen Jbredrages och godkdnnes



$ 8 Revisorernas beriinelse

Revisorernas herdtlelse Jdredraga och godHinnes

g 9 Ansvarsfrihd

Arsmdtet beslutar enligt revisorerws Jdrstag och beviliar
styrelsen ansvarsfrihet Jih den t l rcvisionen omfattan

$ 10 Val

a) Ordlbrurula sekrcterare: Sonny Nilsson
b) Kassdr: OIIe lohansson
c) Revisor: Torcten 'Iohansson
d) Revisor: Nils'Erik Franun

S lI Fimatecknarc:

Till ftrmatecknare viilis ordlfirande och kassdr var tbt sE

g 12 lrsaveiften:

Det beslutas an drsaryilten skall vara ofdrdndrad 50:' leronor
kommande verksamhetsdr

g B Owisa hdsor:

a) Det bestutas & ffueningen shall ansdks om Jdrenings-
porto hos posten Sven-Ake fdt i uppbag att ordna
deta"

b) Siv Edenrud ropporterur afl hon ivefldmnat en blomma
till Ann Zetterlund och Karl-Erik Stran! 16r att SJ har
stdlk upp med tdgbilietter tiv fiAffen- Arsm a vill tiII
protokalle, anteckna sifr varma tack dA SI frh detto"



c) Sven-Ake Holmberg har av Gannar Edland, som fu medlem
i vtu Habb ftut en ordldrunde klubba en s k silverHubba,
som SJR-chefer i)verliimnade som tach till Jdnkdpings Ldns
TuristtralikJiireningen id sitt drsmdte i Jdnkdping den 14 maj
1955. Denna Fiirening iir sedan ldnge nedlagd och klabban
har fiimarats hos Gunnar sedan dess Nu viII han dverlimna
denna som gdva till ftrmingen Fdreningen viII till Gunnar
Edlund ftamfiira sifl varma tack tfu denna genoositet Styelsen
frfir i uppdrag att tiirvaru klubben pil ett fir ftueningen
betryggmde och siiken sdn

$ 14 Avslanine:

Ordjlirande tackar den avgdende Welser frh en fin insats under
dret Sven-lke Hotmberg nckar fdr det !firfioente den avgdende
sryrelsen har haft och  nskar den nya sty'elsen lycka till samt
iiverliimnar silverklubban rt kassiiren i dan nya WelserL
Olle trohansson, kassdr i dm nya styelsen avslutar mdtet och
hiilsar oss viilkomna till Blekinge ndsta gdng.

Som an minnesgdva dverldmnas en lingonlerus s k mosakrukt
till varje dehagare
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Odfiirande


