
  

Styrelsens ordförande Lars Olander förklarar mötet öppnat 

och hälsar de 22 deltagarna välkomna. 

 
BESLUTAS att till ordförande för mötet välja Lars Olander. 

 

 

BESLUTAS att till justeringsman välja Carl Krusell. 

 

 
Årsmötesdeltagarna BESLUTAR godkänna att årsmötet 

varit behörigen utlyst. 

 

 

Då verksamhetsberättelsen skickats ut till medlemmarna 

med e-post respektive brevpost läses den inte upp inför 

mötesdeltagarna, som BESLUTAR att med godkännande 

lägga den till handlingarna.  

 

 

Kassören redovisar föreningens ekonomiska ställning. 

Resultatet uppgår till 1899:-.   
 

Åke Hübinette läser upp revisorernas berättelse för år 2018, 

i vilken ansvarsfrihet för styrelsen tillstyrks. 

 
 

Årsmötet BESLUTAR att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2018. 

 
 

Vid årsmötet BESLUTAS att för 2019 välja ordförande och 

ledamöter enligt följande:  

Ordförande: Jakob Holmberg (nyval) 

Vice ordförande: Lars Wallermark (omval) 

Sekreterare: Göran Cederberg (omval) 

Kassör: Lars Wallermark (omval) 

Ledamot: Christer Bernander (omval) 

Ledamot: Bengt Heinö (omval) 

Ledamot: Anna Holmberg (omval) 

Ledamot: Bo Starmark (omval) 

Ledamot: Vakant (valberedningen sonderar) 

Självskriven ledamot: Verksamhetschef Kristina Bergman 

Alme 

1. Årsmötets öppnande 

 
 
2. Val av ordförande för mötet. 

 

 

3. Val av justerare för 

protokollet. 

 

4. Godkännande av årsmötets 

utlysning. 

 

 

5. Styrelsens verksamhets-

berättelse för år 2018. 

 

 

 

 

6. Kassörens rapport om 

föreningens ekonomi under 2018 

och revisorernas berättelse. 

 

 

 

 

7. Beviljande av ansvarsfrihet 

för styrelsen för 2018. 

 

 
8. Val av ordförande och övriga 

ledamöter i styrelsen. 

 

 

 

 

 
 

PROTOKOLL 
fört vid årsmötet onsdagen den 10 april 2019,  

Schillerska Gymnasiet, Göteborg 



 

 

 

 

Vid årsmötet BESLUTAS att för 2019 välja: 

Revisor: Gunnar Dyhre (omval) 

Revisor: Åke Hybbinette (omval) 

Revisorssuppleant: Carl Krusell (omval) 

 

 

Vid årsmötet BESLUTAS att i valberdningen välja: 

Ordförande och sammankallande: Joen Holmberg (omval) 

Ledamot: Jan-Inge Hammar (nyval) 

Ledamot: Vakant 

 

 

Årsavgiftens storlek bestäms till att även fortsättningsvis 

vara 50:-. 

 
 

Joen Holmberg föreslår att avgående ordförande Lars 

Olander väljs in som Hedersledamot, vilket mötet bifaller. 

Lars Olander tackar i sin tur för det fina samarbetet under 

årens lopp.  
 

Lars Wallermark meddelar att rektorn säger sig vilja öka sitt 

engagemang i föreningen.  

 

 

Lars Olander avslutar mötet och tackar för åren som 

ordförande i Kamratföreningen Real Wasa Schillerska. 

9. Val av revisorer och 

revisors-suppleant. 

 

 

 

 

10 Val av ledamöter i valbered-

ningen. 

 

 

 

 

11. Bestämmande av 

årsavgiftens storlek. 

 
 
12: Övriga frågor som medlem 

önskar ta upp till behandling 

på årsmötet. 

 

 

 
 

 

13. Årsmötets avslutning. 

******************** 

 

Efter årsmötet håller Joen Holmberg ett föredrag med utgångspunkt i sin omfattande samling av gamla 

vykort - eller brefkort, som de tidigare kallades. Ur brevkortssamlingen har han främst hämtat motiv 

från Göteborg förr i tiden, men gör även avstickare till bland annat Danmark och Frankrike.  

Efter föredraget avtackas han av Lars Olander med sedvanlig liten gåva. 

 

*************************** 

 

 

 

Vid pennan, 

 

 

Göran Cederberg 

 

 

 

Justeras: 

 

 

Lars Olander      Carl Krusell 


