Protokoll
ArbetSams årsmöte, verksamhetsåret 2012
3 maj 2013, Regionsmuseet, Kristianstad

§1

Årsmötets öppnande
Mötet inleddes med att ArbetSams ordförande Anders Lind hälsade mötesdeltagarna
välkomna till ett soligt Kristianstad där våren äntligen gjort entré.

§2

Fastställande av ombudsförteckning
Lovisa Almborg föredrog ombudsförteckningen
89 röstberättigade deltagare som representerar 59 museer
Röstlängd: Se bilaga.

§3

Årsmötets stadgeenliga utlysande
Inbjudningar och information om årsmötet har skickats ut enligt följande
2012-10-25 Information via Nyhetsbrev
2013-01-14 Program och anmälningsblankett via brev och mejl
2013-03-04 Program och anmälningsblankett via mejl
2013-04-02 Program och anmälningsblankett via mejl
2013-04-03 Dagordning samt handlingar via mejl
Beslut 1: Att förklara årsmötet som stadgeenligt utlyst.

§4

Fastställande av dagordning
Framfördes att punkt 15 b bör beslutas före punkt 15 a
Beslut 2: Att godkänna dagordningen med föreslagen förändring enligt ovan

§5

Val av årsmötesfunktionärer

Bilaga

a.

Ordförande
Beslut 3: Att välja Barbro Mellander, Länsmuseet Kristianstad till mötesordförande

b.

Sekreterare
Beslut 4: Att välja Torsten Nilsson, Arbetets museum till mötessekreterare

c.

Två justerare tillika rösträknare
Beslut 5: Att välja Ronnie Axelsson, Onslunda borstmuseum och Elisabeth Lagvik,
Flygvapenmuseum till justerare tillika rösträknare

§6

Verksamhetsberättelse
Mötesordförande redogjorde för varje kapitel i verksamheten och tillfrågade
mötesdeltagarna om man kunde godkänna verksamhetsberättelsen.
Beslut 6: Att godkänna verksamhetsberättelsen.

Bilaga

§7

Ekonomisk berättelse
ArbetSams kassör, Jan-Erik Andersson, redogjorde för den ekonomiska berättelsen
Beslut 7: Att lägga den ekonomiska berättelsen till handlingarna.

§8

Revisionsberättelse
Anders Hjalmar redogjorde för revisorernas berättelse
Beslut 8: Att fastställa resultat och balansrapport
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§9

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Beslut 9: Att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2013

§ 10

Verksamhetsplan och övergripande mål för 2013
Bilaga
Anders Lind redogjorde för den planerade verksamheten för 2013 och de förändringar som
skett på grund av förändrade projektbidrag.
En representant från Litografiska museet framförde att det saknas skrivningar kring
bevarandet av yrkeskunskaper i verksamhetsplanen. Representanter för GRAMUS
berättade om deras projekt om hur de arbetar för att överföra kunskaper. Detta ledde till en
diskussion om kunskapsöverföring och alla de behov som finns på våra arbetslivsmuseer.
Det behövs mycket kunskap och det finns stora behov. Repslagarbanan och Målilla
motormuseum berättade om hur de arbetar med kunskapsöverföring och Ida Wedin
berättade om sin utredning kring kunskapsbehoven som finns för att driva
arbetslivsmuseer. Det är viktigt att dessa kunskapsbehov uppmärksammas för ArbetSams
styrelse så att styrelsen kan driva dessa frågor.
Beslut 10: Att godkänna verksamhetsplan och övergripande mål för 2013.

§ 11

Till årsmötet inkomna förslag
Inga förslag har inkommit till årsmötet

§ 12

Arvode och ersättningar
Jan-Erik Andersson föreslog att arvode ej skall utgå för styrelsearbete men att man liksom
tidigare år skall ha ersättning för havda kostnader. Han framförde också ett förslag att
styrelseledamöterna skall ha traktamente vid resor i tjänsten, på så sätt reser
kanslipersonal och styrelse på likvärdiga villkor.
Beslut 11: Att godkänna styrelsens förslag om traktamente enligt statliga avtal vid resor

§ 13

Budget 2013
Jan-Erik Andersson redogjorde för styrelsens förslag till budget 2013.
Beslut12: Att godkänna förslag till budget för 2013

§ 14

Fastställande av medlemsavgift 2014
Styrelsen föreslår en höjning av stödmedlemskap från 1 000 kronor till 2 000 kronor
Beslut 13: Att godkänna förslaget till höjning av stödmedlemskap till 2 000 kr
Beslut 14: Att enskilt medlemskap och museimedlemskap skall vara oförändrat 450 kr/år

§ 15

Val enligt stadgar:
Ove Karlsson från Skara Lundsbrunns järnväg informerade om att MRO och JHRF
gemensamt har tagit ett beslut att nominera Ragnar Hellborg till ledamot i styrelsen. De är
besvikna att deras nominering inte nått fram.
Förslag kom att utöka styrelsen med en person.

Bilaga

b.

Kassör
Beslut 15: Att välja Jan Erik Andersson till kassör för två år

2 år

a.

Två ordinarie ledamöter
2 år
Beslut 16: Att välja Erika Grann och Anna-Lena Grusell till ordinarie ledamöter för två år

c.

Minst två suppleanter
1 år
Efter diskusson enades man om att föreslå fyra suppleanter
Beslut 17: Att välja Kerstin Bergström, Pentti Supponen, Ray Olsson och Ragnar Hellborg
till suppleanter för ett år

d.

Två revisorer
1 år
Beslut 18: Att välja Boris Prohorenko och Anders Hjalmar som revisorer för ett år

e.

En revisorsuppleant
1 år
Beslut 19: Att välja Stig Grehn som revisorssuppleant för ett år

f.

Tre ledamöter för valberedningen varav en sammankallande 1 år
Beslut 20: Att välja Stig Grehn, Mekaniska verkstaden Skansen (sammankallande), Katrin
Bjerrome, Remfabriken i Göteborg, och Lowissa Mannerheim, Teknikland, till valberedning
för ett år
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§ 16

Årets Arbetslivsmuseum
Qvarnstensgruvan Minnesfjället i Lugnås
Pia Åkesson berättade om hur priset har påverkat Qvarnstensgruvan ”I våran bygd så syns
vi nu när vi har fått priset och nu får vi lov att ta plats och vi tycker om att ta plats”.
I framtiden vill man ha fler barn till gruvan och man har nu tagit fram en barnguidning till
gruvan. Efter förmiddagens föredrag var Pia mycket sugen på att skapa ett ungdomsläger
så nu skall hon hem och försöka påverka styrelsen i frågan.
Naturens bästa är ett annat mål för Qvarnstensgruvan
”Våga ta betalt och våga vara stolta för det ni gör”.

§ 17

Hedersmedlemskap
Styrelsen har beslutat att utse Stig Grehn till hedersmedlem.

Motivering:
Stig Grehn har haft flera uppdrag inom ArbetSam
vice ordförande 2005-2006
kassör 2007-2008
ordförande 2009-2011
Nuvarande uppdrag; ledamot i valberedningen och revisorsuppleant.
Stig har visat stort engagemang och omfattande kunskaper som varit av stor
betydelse för ArbetSams verksamhet. ArbetSams positiva utveckling har fortsatt
under hans ledarskap.
Stigs personlighet har genom åren skapat ett varmt arbetsklimat inom både styrelse
och förening.
§ 18

Tid och plats för nästa årsmöte
Finns inga förslag
Beslut 21: Att uppdra åt styrelsen att utse tid och plats för nästa årsmöte

§ 19

Nya frågor anmäls
Inga frågor har anmälts

§ 20

Avslutning
Barbro Mellander tackade deltagarna för ett engagerat möte
Efter mötet tackade Anders Lind Barbro Mellander för sitt goda ledarskap vid årsmötet och
Kristianstads kommun för mottagande och lunch.
Han tackade också för alla våra spännande studiebesök, redan genomförda och
kommande:
Järnvägsmuseet
Silversmedjan
Folketorps bränneri
Blåherremölla
Östra Skånes järnväg, Brösarp
S:t Annas gille
Kiviks musteri
Artillerimuseet
Avtackningar:
Lars Berggren och Hans Kihlberg, avtackades för sitt arbete i styrelsen.
Ove Persson avtackades för arbetet i valberedningen. Ove var med i första styrelsen när
ArbetSam bildades.
Barbro Franckie (1998-2008 ordförande) avtackades för sitt arbete i valberedningen.

Barbro Mellander, Regionmuseet Kristianstad
Mötesordförande

Elisabeth Lagvik, Flygvapenmuseum
Justerare

Ronnie Axelsson, Onslunda borstmuseum
Justerare
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