Årsmötesprotokoll
Datum:
Starttid:
Stopptid:
Plats:

2004-04-17
13.00
15.00
Arbetets museum, Folksamsalen, Norrköping

Närvarande: Se ombudsförteckning

§ 93

Årsmötets öppnande
Ordförande Barbro Franckie hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 94

Fastställande av ombudsförteckning
Alla deltagare har prickats av på en deltagarförteckning, se bilaga 1.
Beslut 150: Att godkänna deltagarförteckningen som ombudsförteckning.

§ 95

Årsmötets stadgeenliga utlysande
Första utskicket om årsmötet gick ut i december 2004, i januari 2005 lades information ut
på hemsidan och i början av mars gjordes nästa utskick.
Beslut 151: Att godkänna årsmötets stadgeenliga utlysande

§ 96

Fastställande av dagordning
Beslut 152: Att godkänna dagordningen.

§ 97

Val av årsmötesfunktionärer.
a/ Ordförande
Till mötesordförande föreslogs Olle Johansson.
Beslut 153: Till mötesordförande valdes Olle Johansson.

b/ Sekreterare
Till sekreterare föreslogs Torsten Nilsson.
Beslut 154: Till mötessekreterare valdes Torsten Nilsson.

c/ Två justerare tillika rösträknare
Till justerare och tillika rösträknare föreslogs Börje Johansson och Pierino Delerba.
Beslut 155: Till justerare föreslogs Börje Johansson och Pierino Delerba.

§ 98

Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen föredrogs rubrikvis av mötesordförande. Verksamhetsberättelse
se bilaga 2.
Beslut 156: Att godkänna verksamhetsberättelsen.

§ 99

Ekonomisk berättelse
Den ekonomiska berättelsen föredrogs av ArbetSams kassör, Hans Björke.
Föreningen har fått in mycket pengar under året men samtidigt har utgifterna stigit.
Kontot övriga kostnader är kanslikostnader, resor och förlorad arbetsförtjänst.
Beslut 157: Att godkänna den ekonomiska redogörelsen.
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§ 100

Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen lästes av mötesordföranden. Se bilaga 3. Till denna punkt ställdes
frågan om någon av revisorerna är auktoriserad.
Beslut 158: Att godkänna revisionsberättelsen.
Beslut 159: Att uppdra åt styrelsen att undersöka om det behövs auktoriserad revisor för
ArbetSams verksamhet.

§ 101

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Beslut 160: Att ge styrelsen ansvarsfrihet för 2003.

§ 102

Förslag till stadgeändringar
Tre förslag till ändringar av stadgarna föredrogs av kassör Hans Björke. Se bilaga 4.
Beslut 161: Att godkänna stadgeändringarna enligt förslag.

§ 103

Verksamhetsplan 2004
Se bilaga 5.
Organisationsfrågan. Barbro Franckie informerade om den uppvaktning som skett hos
kulturminister Marita Ulvskog. Franckie informerade vidare om de underhandlingar som
sker för att till stånd ett möte med Leif Pagrotski och/eller Ulrika Messing.
Målet för medlemsökningen har redan nåtts.
Utbildning och seminarier. Barbro Franckie informerade om vikten av att titta på
hemsidan för att få information om vilka utbildningar som är på gång.
Under punkten Regional utveckling informerade Thomas Johansson, Västra Götalands
kulturnämnd, om regionalt arbete. I arbetslivsmuseerna finns möjligheter för det livslånga
lärandet. Regionen har gett ett kulturpolitiskt motiverat uppdrag till Repslagarbanan i
Älvängen. Det pågår ett arbete att utveckla och förändra museiorganisationen i Västra
Götaland. Utvecklingen måste komma ur de lokala museerna och kulturarvsbranschen
måste ha nya tankesätt. Som handläggare ser jag vikten av att arbetslivsmuseerna
organiserar sig, sade Johansson. I konkurrensen med andra folkrörelser behöver ArbetSam
en stabil struktur och stark organisation.
Gräv på nytt. Hans Björke visade den studiehandling; ”Att skrivas in eller skrivas ut”,
projektet tagit fram. Efter en trög start tycker man nu att projektet kommit igång riktigt
bra. Man arbetar nu för att ta fram en metodhandledning
Gränslöst. Barbro Franckie informerade om de genomförda marknadsföringsinsatser som
genomförts med hemsidan, ArbetSamma museer, ArbetSams broschyr och Nyhetsbrev för
arbetsamma.
Hans Björke och Anders Svensson informerade om ett mycket lyckat deltagande i
Turmässan. Mässan besöktes av 50 000 personer var av cirka hälften var branschfolk.
Monterns placering var mycket bra. ArbetSam hyrde 15 kvadratmeter men i realiteten var
den kanske det dubbla eftersom det fanns möjligheter att expandera. Bakom montern stod
ArbetSam, Arbetets museum, Järnvägshistoriska riksförbundet, Motorhistoriska
Riksförbundet, Museibanornas riksorganisation och Sveriges ångbåtsförening.
Monterscenografi Bernt Franckie och monterbygge Arbetets museum.
Uppskattningsvis gick det åt 1 500 broschyrer av ArbetSamma museer och 1 500
broschyrer av Tågsommar.
ArbetSams styrelse.
I verksamhetsplanen finns numera en planering över styrelsemöten som skall förenkla
dialogen mellan styrelse och medlemmar.
Beslut 160: Att godkänna verksamhetsplanen för 2004.
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§ 104

Till årsmötet inkomna förslag
Inga förslag har inkommit till årsmötet.

§ 105

Budget 2004
Hans Björke informerade om förslaget till budget för 2004.
Beslut 163: Att godkänna budget för 2004.

§ 106

Fastställande av medlemsavgift för 2005
Styrelsens förslag för medlemsavgifter var oförändrad medlemsavgift; 200 kr för medlem
och museum.
Beslut 164: Att fastställa årsavgiften till 200 kr/år för enskilda och för museer.

§ 107

Arvode och ersättningar
Till styrelsearbetet utgår endast ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Styrelsen föreslår
oförändrad nivå på arvode och ersättning
Beslut 165: Att ersättning endast skall betalas ut vid förlorad arbetsförtjänst.

§ 108

Val av
Ordförande
Till ordförande för två år föreslogs Barbro Franckie.
Beslut 166: Att välja Barbro Franckie som ordförande för två år.

Två ordinarie ledamöter för 2 år
Till ordinarie ledamot för två år föreslogs Ove Persson och Bengt Lindgren.
Beslut 167: Att välja Ove Persson och Bengt Lindgren som ordinarie ledamöter för två år.

Tre suppleanter för ett 1 år
Till suppleanter för ett år föreslogs Kurt Flodin, Henrik Skärblom och Eva Kihlberg.
Beslut 168: Att välja Kurt Flodin, Henrik Skärblom och Eva Kihlberg som suppleanter för
ett år.

Två revisorer för 1 år
Till revisorer för ett år föreslogs Boris Prohorenko och Christina Pettersson.
Beslut 169: Att välja Boris Prohorenko och Christina Pettersson som revisorer för 1 år.

En revisorssuppleant för 1 år
Till revisorsuppleant för ett år föreslogs Eivor Jonsson.
Beslut 170: Att välja Eivor Jonsson till revisorsuppleant för ett år.

Tre ledamöter i valberedningen för 1 år, varav en
sammankallande
Till ledamöter i valberedningen föreslogs Ewa Bergdahl, Kjersti Bosdotter samt Fred
Andersson.
Beslut 171: Att välja Ewa Bergdahl, Fred Andersson och Kjersti Bosdotter till
valberedning för ett år med Kjersti Bosdotter som sammankallande.
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§109

Fastställande av tid och plats för nästa årsmöte
Det har inte inkommit några förslag till årsmötesplats för 2005. Magnus Gustavsson,
Hylténs industrimuseum anmälde Småland som arrangör för nästa årsmöte vilket då skulle
hållas i nordvästra Jönköping. Ebbamåla bruk anmälde också intresse för att arrangera ett
framtida årsmöte.
Beslut 172: Att uppdra åt styrelsen att i samråd med Småland och Ebbamåla samråda om
lämplig plats för nästa årsmöte.

§110

Avslutning
Mötesordförande Olle Johansson avslutade mötet med att tacka årsmötesdeltagarna för
engagerat deltagande.

Ordförande
Olle Johansson

Justeras
Börje Johansson

Justeras
Pierino Delerba.

Sekreterare
Torsten Nilsson
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