Protokoll
ArbetSams årsmöte, verksamhetsåret 2008
24 april 2009, Cassels Grängesberg

1.

Årsmötets öppnande
Mötet inleddes av ordförande Barbro Franckie som hälsade alla mötesdeltagare
välkomna till årsmötet.

2.

Fastställande av ombudsförteckning
På mötet deltog 80 medlemmar, i ombudsförteckningen är 55 ombud från 42
medlemsmuseer registrerade.
Beslut 1: Att godkänna ombudsförteckningen

3.

Årsmötets stadgeenliga utlysande
I Nyhetsbrev av den 3 december 2008 och i medlemsutskick per den 18 december 2008
informerades våra medlemmar om plats och datum för årsmötet. På ArbetSam hemsida
www.arbetsam.com har information om årsmötet funnits tillgänglig sedan 3 december.
Den 3 mars 2009 sändes inbjudan med program ut till medlemmarna.
Beslut 2: Att godkänna årsmötets stadgeenliga utlysande.

4.

Fastställande av dagordning
Beslut 3: Att godkänna dagordningen.

5.
a.

Val av årsmötesfunktionärer
Ordförande
Beslut 4: Till mötesordförande valdes Anders Stendalen, Gruvcentrum Mojsen.
Sekreterare
Beslut 5: Till sekreterare valdes Torsten Nilsson, Arbetets museum
Två justerare tillika rösträknare
Beslut 6: Till justerare valdes Boris Prohorenko, Jernarbetarnes Verkstadsklubb och Puh
Gadd, Sveriges Ångbåtsförening

b.
c.
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6.

Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen genomgicks rubrik för rubrik av Anders Stendalen.
Barbro Franckie uppmanade under punkten utbildningar mötesdeltagarna att delta i
ArbetSams utbildningar. Stig Grehn poängterade under punkten ekonomi att den största
delen av intäkterna kommer från medlemsavgifter samt övriga intäkter och bidragsdelen
ligger under 50 %. Barbro Franckie poängterade vikten av skyltning till museerna och Jan
Olof Montelius från Vägverkets museum sade att det kan löna sig att överklaga
Vägverkets beslut och att driva ett skyltbeslut vidare. Det finns arbetslivsmuseer som har
fått skyltar trots Vägverkets negativa inställning. Under punkten Regional utveckling
underströk Barbro Franckie vikten av att utveckla det regionala arbetet inom ArbetSam.
ArbetSams 10 år kommenterades av Barbro Franckie som berättade om sina tio år i
ArbetSam och hur arbetet har utvecklats. Vi har ”flyttat fram positionerna” under de här
åren och kan med stolthet se tillbaka på de år som varit, Barbro Franckie berättade också
om utmärkelsen Årets museums hederspris som delades ut på Riksförbundet Sveriges
Museers vårmöte i Malmö. Diplomet finns på ArbetSams hemsida och kan därifrån
laddas ned. ”Skriv ut ett diplom, rama in och häng upp det på museet och glöm inte att
kontakta er lokala press för att få in det i tidningen/tidningarna”, uppmanade Barbro.
Franckie. Yvonne Bergman underströk under rubriken Föremålsdatabas till
arbetslivsmuseer vikten att även ta hand om föremålen och registrera dem. Under
punkten kansli passade Barbro Franckie på att tacka Annette Backner och Heidi Eklund
för det enastående arbete de genomför på ArbetSams kansli.
Beslut 7 : Att med godkännande lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna

7.

Ekonomisk berättelse
Stig Grehn redogjorde för resultat och balansrapport för 2008 . Kostnaderna för
deltagande i katalogen höjdes och det fanns en oro att museer skulle avstå men det visade
sig att fler museer deltog i 2008 års katalog. Årets resultat – 36 662 kronor.

8.

Revisionsberättelse
Beslut 8: Att fast ställa resultat och balansräkningen för verksamhetsåret 2008.

9.

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Beslut 9: Att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008.

10.

Förslag till stadgeändringar
För att tydliggöra ordalydelsen för medlemmarnas rätt till ombud vid
årsmöte/medlemsmöte föreslås ändring till, museer och organisationer har rätt till 2
ombud.
Beslut 10: Att godkänna förslaget.
Valberedning
Valberedningens tre ledamöter ändras till om minst tre ledamöter, detta för vikten av
geografisk spridning.
Beslut 11: Att godkänna förslaget.

11.

Verksamhetsplan 2009
Bifogades handlingarna.
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12.

Till årsmötet inkomna förslag
Inga förslag har inkommit

13.

Arvode och ersättningar
För styrelsearbetet i ArbetSam utgår inget arvode men styrelsemedlemmarna ersätts för
havda kostnader.
Beslut 12: Arvode utgår inte för styrelsearbetet under verksamhetsåret 2009

14.

Budget 2009
Stig Grehn föredrog förslaget till budget för verksamhetsåret 2009.
Bifogat handlingarna.
Beslut 13: Att godkänna budget förslaget.

15.

Fastställande av medlemsavgift 2010
Medlemsavgifter
Beslut 14: Att medlemsavgifter förblir oförändrade.

16.

Val enligt stadgar:
Kjersti Bosdotter redogjorde för valberedningens förslag. Se bilaga. Kjersti passade
samtidigt på att tacka Barbro Franckie för hennes tio år som ordförande. ”När vi jobbar i
valberedningen tänker vi på geografisk spridning, branscher, stora och små verksamheter
samt genus, det sistnämnda har vi kanske inte helt lyckats med”.
Ordförande
1 år
Beslut 15: Till ordförande för ett år valdes Stig Grehn.

a.
b

Kassör
2 år
Beslut16: Till kassör för ArbetSam valdes Yvonne Bergman.
c.

Två ordinarie ledamöter
2 år
Beslut 17: Till ordinarie ledamöter för två år valdes Hans Kihlberg och Erika Grann.

d.

Två suppleanter
1 år
Beslut 18: Till suppleanter för ett år valdes Ulrika Kullenberg och Pentti Supponen.

e.

Två revisorer
1 år
Beslut 19: Till revisorer för 1 år valdes Boris Prohorenko och Anders Hjalmar.

f.

En revisorsuppleant
1 år
Beslut 20: Till revisorssuppleant valdes Ove Persson

g.

Fyra ledamöter för valberedningen varav en sammankallande
Beslut 21: Till valberedning för ett år valdes Ewa Bergdahl, Kjersti Bosdotter, Ove
Persson och Barbro Franckie.
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17.

Fastställande av tid och plats för nästa årsmöte
I dagsläget finns ingen ort som erbjudit sig att ta hand om värdskapet, men det har
diskuterats i styrelsen.
Beslut 22: Att uppdra åt styrelsen att arbeta för att finna lämplig plats för nästa årsmöte.

18.

Nya frågor anmäls
Inga nya frågor har anmälts.

19.

Avslutning
Mötet avslutades med att Barbro Franckie och Kent Wikström tackades för sitt arbete i
ArbetSam. ”Jag har haft hur kul som helst under dessa tio år och får ni någon gång frågan
skall ni inte missa chansen att arbeta i ArbetSams styrelse” sa Barbro Franckie.
Stig Grehn tackade för det fina arrangemanget på Cassels och ordförande Anders
Stendalen tackade mötesdeltagarna för ett engagerat deltagande.

Justeras:
Anders Stendalen
Mötesordförande
Gruvcentrum Mojsen

Boris Prohorenko
Jernarbetarnes Verkstadsklubb

Puh Gadd
Sveriges Ångbåtsförening
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