Protokoll
ArbetSams årsmöte, verksamhetsåret 2014
10 april 2015, Västmanlands läns museum, Västerås

§1

Årsmötets öppnande
Anders Lind förklarade årsmötet som öppnat

§2

Fastställande av ombudsförteckning
Lovisa A Grentzelius redogjorde att det var 88 röstande med på årsmötet
Beslut 1: Att fastställa ombudsförteckningen

§3

Årsmötets stadgeenliga utlysande
Ordförande Anders Lind redogjorde för hur information om årsmötet skickats ut:
Inbjudan och information om årsmötet har skickats ut enligt följande:
27 november - brev
30 november - nyhetsbrev
19 december - nyhetsbrev
13 januari - nyhetsbrev
09 februari - mejl
25 februari - mejl
Beslut 2: Att godkänna årsmötets stadgeenliga utlysande

§4

Fastställande av dagordning
Beslut 3: Att mötet beslutade att godkänna föreslagen dagordning

§5

Val av årsmötesfunktionärer
Anders Lind frågar om det finns förslag på årsmötesordförande, sekreterare och justerare
tillika rösträknare.

a.

Ordförande
Erika Grann föreslog Marita Öberg Molin till ordförande för årsmötet.
Marita tackade för förtroendet och berättade att hon till vardags är ordförande i Kultur- och
fritidsnämnden i Västerås stad.
Beslut 4: Att välja Marita Öberg Molin till ordförande för årsmötet.

b.

Sekreterare
Erika Grann föreslog Torsten Nilsson till sekreterare för årsmötet.
Beslut 5: Att välja Torsten Nilsson till sekreterare för årsmötet.

c.

Två justerare tillika rösträknare
Boris Prohorenko föreslog Katrin Bjerrome och Åke Paulsson som justerare tillika
rösträknare
Beslut 6: Att välja Katrin Bjerrome, Göteborgs Remfabrik och Åke Paulsson,
Museibanornas Riksorganisation till justerare tillika rösträknare

§6

Verksamhetsberättelse
Årsmötesordförande läste upp rubrikerna i verksamhetsberättelsen och bad
årsmötesdeltagarna att säga till om de hade synpunkter.

Bilaga 1

Bilaga 2
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Beslut 7: Att godkänna verksamhetsberättelsen och lägga den till handlingarna
§7

Ekonomisk berättelse
Årsmötesordföranden lämnade över ordet till kassör Jan-Erik Andersson som redogjorde
för verksamhetens ekonomi. De stora kostnaderna är katalogen och personalen.
Omsättningen har ökat och är för verksamhetsåret 1,4 miljoner.
Beslut 8: Att lägga den ekonomiska berättelsen till handlingarna

§8

Revisionsberättelse
Årsmötesordföranden lämnar över ordet till revisor Boris Prohorenko
Årsmötesordföranden frågade därefter om mötet kunde lägga revisorernas berättelse till
handlingarna
Beslut 9: Att lägga revisorernas berättelse till handlingarna

§9

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötesordföranden frågar om årsmötet kan ge styrelsen ansvarsfrihet.
Beslut 10: Att ge styrelsen ansvarsfrihet
Beslut 11: Att fastställa resultat och balansräkning

§ 10

Verksamhetsplan och övergripande mål för 2015
Bilaga 3
Anders Lind läser upp rubrikerna på förslaget till verksamhetsplan för 2015.
Anders Svensson noterade att Söka pengar kurserna som redan genomförts ej finns med i
verksamhetsplanen.
Punkt 4, information. Tillägg: för produktion och distribution
Beslut 12: Att godkänna verksamhetsplan för 2015 med ovanstående tillägg.

§ 11

Till årsmötet inkomna förslag
Inga förslag har inkommit

§ 12

Arvode och ersättningar
Årsmötesordföranden lämnade över ordet till kassör Jan-Erik Andersson.
Inget arvode har under 2014 utgått för styrelsearbetet men styrelsen har haft ersättning för
havda kostnader samt traktamente.
Beslut 13: Oförändrad ersättning, inga arvoden men ersättning för havda kostnader

§ 13

Budget 2015
Årsmötesordföranden lämnade över ordet till kassör Jan-Erik Andersson.
Intäkterna är till 90 % hemma för verksamhetsåret 2015.
Beslut 14: Att fastställa budget för 2015.

§ 14

Fastställande av medlemsavgift 2016
Förslag oförändrad årsavgift
Beslut 15: 450 kronor

§ 15

Val enligt stadgar:
Årsmötesordföranden lämnar över ordet till valberedningens representant Lowissa
Frånberg.

Bilaga 4

a.

Kassör
2 år
Valberedningens förslag: omval av Jan-Erik Andersson, Centrum för arbetarhistoria.
Beslut 16: Att välja Jan-Erik Andersson, Centrum för arbetarhistoria.

b.

Två ledamöter
2 år
Valberedningens förslag: omval av Erika Grann, Pythagoras Industrimuseum och AnnaLena Grusell, Brukskultur Åtvidaberg
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Beslut 17: Att välja Erika Grann, Pythagoras Industrimuseum och Anna-Lena Grusell,
Brukskultur Åtvidaberg
c.

Minst två suppleanter
1 år
Valberedningens förslag: omval av Kerstin Bergström, Skonaren Linnéa och Vega.
Omval av Ragnar Hellborg, Museibanornas riksorganisation. Omval av Ray Olsson,
Mekaniska verkstaden Skansen.
Beslut 18: Att välja Kerstin Bergström, Skonaren Linnéa och Vega. Att välja Ragnar
Hellborg, Museibanornas riksorganisation. Att välja Ray Olsson, Mekaniska verkstaden
Skansen.

d.

Två revisorer
1 år
Valberedningens förslag: omval av Boris Prohorenko, Mekaniska verkstaden Skansen och
Anders Hjalmar, Föreningen Grufa till revisorer för ett år.
Beslut 19: Att välja Boris Prohorenko, Mekaniska verkstaden Skansen och Anders Hjalmar,
Föreningen Grufa till revisorer för ett år.

e.

En revisorsuppleant
1 år
Valberedningens förslag: omval av Stig Grehn, Mekaniska verkstaden Skansen till
revisorsuppleant för ett år.
Beslut 20: Att välja Stig Grehn, Mekaniska verkstaden Skansen till revisorsuppleant för ett
år.

g.

Tre ledamöter för valberedningen varav en sammankallande 1 år
Boris Prohorenko föreslår omval av Stig Grehn, Mekaniska verkstaden Skansen, Katrin
Bjerrome, Remfabriken Göteborg och Lowissa Frånberg, Jamtli till valberedning för ett år.
Boris Prohorenko föreslår omval av Stig Grehn som sammankallande för valberedningen
för ett år.
Beslut 21: Att välja Stig Grehn, Mekaniska verkstaden Skansen, Katrin Bjerrome,
Remfabriken Göteborg och Lowissa Frånberg, Jamtli till valberedning för ett år.
Att välja Stig Grehn, Mekaniska verkstaden Skansen, som sammankallande för
valberedningen

§ 16

Årets Arbetslivsmuseum
Jan-Arvid Nilsson inledde med att poängtera att det inte fanns någon hatthängare i
konferenslokalen! Han visade bilder som berättade om byggnaden och verksamhet som
bedrivs av föreningen.
– Utmärkelsen har betytt otroligt mycket för oss både vi som jobbar med museet och för att
synliggöra museet, avslutade Jan-Arvid sin presentation.

§ 17

Hedersmedlemskap
Årsmötesordförande tillkännagav att ArbetSams styrelse utsett Anders Svensson,
Järnvägshistoriska Riksförbundet till hedersmedlem i ArbetSam.
Årsmötesordföranden läste upp motiveringen.
Motivering:
Anders har i alla år sedan ArbetSam bildades varit en ovärderlig samarbetspartner.
•
Han föreslog medverkan på TURmässan och det blev TURmässan
•
Han föreslog medverkan i Almedalen och det blev Almedalen
Anders har tillfört mycket kunskap och stort engagemang inte bara vad gäller samordning
och spridning av broschyrer utan även för arbetslivsmuseerna och deras verksamhet i
stort. På ett generöst sätt delar han med sig av sina kunskaper och sprider osjälviskt alla
broschyrer som handlar om arbetslivsmuseer. Anders är en gedigen sekreterare på olika
möten och man behöver sällan tjata om han vill ta anteckningarna, datorn är snabbt
upplockad och under tågresan hem renskrivs anteckningarna. Han har deltagit på de flesta
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Museidagarna. Där han deltar packar han upp sin bokshop som transporteras på en liten gul
pirra. Anders reser som han lär, med tåg!
– Pirran är numera grå, berättade Anders och han fortsatte med att berätta att han för några
år sedan informerade styrelsen om Tågsommar och hur den katalogen distribueras och på
så sätt inspirerade ArbetSams att starta sin museikatalog.
§ 18

Tid och plats för nästa årsmöte
Anders Lind berättade att styrelsen diskuterat att eventuellt vara i Varberg/Falkenberg som
plats för årsmöte 2016
Beslut 22: Att ArbetSam återkommer med information om plats och datum för årsmöte
2016. Att förslag och synpunkter mottages tacksamt.

§ 19

Nya frågor anmäls
Karl-Erik Lundgren, enskild medlem, tyckte att ArbetSam borde trycka upp visitkort som gör
reklam för museikatalogen.
Anders Lind svarade att styrelsen funderat kring flyers.

§ 20

Avslutning
Årsmötesordföranden förklarar årsmötet som avslutat och sammankallar ArbetSams
styrelse till konstituerande möte.
Mötesordförande Marita Öberg Molin avslutade mötet med att tillönska mötesdeltagarna
lycka till, en god måltid och en fortsatt trevlig kväll i Västerås.

Marita Öberg Molin, Västerås stad
Årsmötesordförande

Katrin Bjerrome, Göteborgs Remfabrik
Justerare

Åke Paulsson, Museibanornas Riksorganisation
Justerare
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