Plats: Göteborgs Stadsmuseum, Wallenstamsalen
Tid: 26 april klockan 10.00.
Stadsmuseets chef Gunnar Dahlström hälsade ArbetSams medlemmar välkomna till Göteborg
under denna fina tid på våren när det grönskar och blommorna slår ut. Gunnar ursäktade sig
för att vädret dock blivit något svalare än under gårdagen.
§01

Mötets öppnande
Ordförande Barbro Franckie hälsade mötesdeltagarna hjärtligt välkomna med
förhoppningen att alla sovit gott. Därefter förklarades årsmötet för 2003 öppnat.

§02

Parentation
Ordförande Barbro Franckie inledde mötet med några ord om de inom ArbetSams
verksamhet som under året lämnat oss. Inom styrelsen gällde detta Tore Mårtensson.
”Vår revisor Tore Mårtensson har lämnat oss under året. Tore var med och startade
ArbetSam 1998. Vid sin pensionering 1991 började han intressera sig för arbetets
historia i Trollhättan och efter några år kom han även att intressera sig för
arbetslivsmuseerna i Sverige.” Med anledning av nämnda och onämndas bortgång
hölls en tyst minut för att hedra deras minne.

§03

Fastställande av ombudsförteckning
Beslut 1: Ombudsförteckningen fastställdes. Se bilaga nr: 1

§04

Årsstämmans stadgeenliga utlysande
Information om årsmötet skickades ut i början av december 2002 samt ännu en gång
i januari 2003. Information om årsmötet har funnits på arbetsams hemsida sedan 4
mars 2003.
Beslut 2: Att godkänna årsmötets stadgeenliga utlysande.

§05

Godkännande av dagordning.
Beslut 3: Dagordningen godkändes.

§06

Val av mötesordförande
Beslut 4: Till mötesordförande valdes Börje Johansson, Repslagarbanan.
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§07

Val av mötessekreterare
Beslut 5: Till mötessekreterare valdes Torsten Nilsson, Arbetets museum.

§08

Val av justerare och tillika rösträknare
Förslag Kjell-Åke Larsson, Statarmuseet och Morrgan Claesson, Bergslagernas
järnväg.
Beslut 6: Till justerare valdes Kjell-Åke Larsson och Morrgan Claesson.

§09

Styrelsens berättelser
Börje Johansson redogjorde för verksamhetsberättelsen som dagen före delats ut till
mötesdeltagarna.
Anders Svensson, enskild medlem, ansåg att årsmötesprotokollet bör kompletteras
med att resan under förra årsmötet även gick till Nyåker och Tallbergsbroarna..
Beslut 7: Verksamhetsberättelsen godkändes.

§10

Revisorernas berättelser
Eivor Jonsson, Sagabiografen, redogjorde för revisorernas berättelse.
Från mötet framfördes att revisorerna även bör granska verksamheten under det
gångna året. Förslaget mottogs av revisorerna som kommer att ta detta med sig i sitt
kommande arbete.
Beslut 8: Revisionsberättelsen lades till handlingarna.

§11

Fastställande av resultat- och balansräkning
Jonna Eriksson kommenterade sitt arbete som kassör ”Att vara kassör i ArbetSam är
ett spännande uppdrag som ibland kräver nerver av stål”. Under 2002 erhöll
Arbetsam ett bidrag från Kulturdepartementet. I balansräkningen står det ganska
mycket pengar på utgående balans. Anslag från LO har beviljades under 2002 men
pengarna har inte utbetalats förrän 2003. I budget för 2003 står det mycket pengar på
övriga kostnader vilket är reserverade medel för en anställning.
Beslut 9: Resultat- och balansräkning fastställdes med ovanstående kompletteringar.

§12

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Beslut 10: Att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§13

Riktlinjer för verksamhet och ekonomi för den kommande tvåårsperioden
Verksamhetsplan för 2003 föredrogs av Barbro Franckie. Hans Björke redogjorde för
arbetet inom ”Gräv på nytt” projektet och betonade vikten av att skriva sin historia.
”Att skrivas in eller skrivas ut från historien…. Det är frågan? Till projektet finns en
kom i gång handledning som fanns att få efter mötet.
Ekonomin har inte alltid tillåtit ArbetSam att se i ett tvåårsperspektiv.
Verksamhetsplanen har betydelse för flera år framåt medan budgeten ligger för ett år.
Ove Persson efterfrågade förslag, motioner och ett ökat deltagande från ArbetSams
medlemmar. ”Det behöver inte vara så formellt, det viktiga är att ni är delaktiga.”
Anders Ranvder, Ebbamåla bruk, föreslog att ArbetSam skulle ta fram skyltar att
sätta på museerna, ”vi skulle kunna gjuta dem på Ebbamåla”
Jonna Eriksson redogjorde för föreslagen budget. Årsmötet 2002 beslöt att
medlemsavgiften för 2003 skulle sänkas till 200 kr för organisationsmedlem. Ove
Persson redogjorde för diskussionen kring att anställa en person på halvtid för att
sköta ArbetSams kansli.
2(4)
Protokoll, ArbetSams årsmöte 2003

Beslut 11: Att godkänna styrelsens förslag till budget och verksamhetsplan för 2003.
§14

Fastställande av medlemsavgifter
Under 2002 har det funnits tre olika medlemskap, enskild medlem 100 kr,
organisationsmedlemskap 200 kr samt stödmedlem minst 1 000 kr.
Styrelsens förslag var att höja enskilt medlemskap till 200 kr. Syftet är att enskilda
medlemmar som är med i ArbetSam skall göra sina organisationer synliga. Enskilda
medlemmar kommer inte att finnas med i turistbroschyren som ArbetSam
producerar.
Beslut 12: Att gå på styrelsens förslag på medlemsavgifter för 2004.
Beslut 13: Att uppdra åt styrelsen att utreda om en uppdelning i en fast
medlemsavgift och en service/marknadsföringsavgift.

§15

Övriga förslag från styrelsen
Inga övriga förslag förelåg.

§16

Motioner
Inga motioner har inkommit under motionstiden.

§17

Fastställande av arvoden och ersättningar
Styrelsen föreslår att styrelsen inte skall ha arvode för arbetet men att ersättning för
faktiska kostnader skall utgå.
Beslut 14: Att godkänna styrelsens förslag.

§18

Val av kassör
Valberedningens förslag är Hans Björke, Grävprojektet. (nyval)
Beslut 15: Att välja Hans Björke till kassör för två år.

§19

Val av styrelseledamöter samt ersättare/suppleanter
Valberedningens förslag var:
Ordinarie styrelseledamot för två år.
Ingrid Bengts, Avesta brukshistoriska förening
Suppleanter i styrelsen för ett år
Kurt Flodin, Repslagarbanan (omval)
Henrik Skärblom, Pytagoras (omval)
Eva Kilberg, Uddevalla sjömanshusmuseum (Nyval)
Beslut 16: Att välja styrelsemedlemmar i enlighet med valberedningens förslag.

§20

Val av revisorer
Två revisorer för ett år.
Valberedningens förslag var Tomas Söderström, Metall (omval) samt
Christina Pettersson (nyval).
Revisorssuppleanter ett år
Eivor Jonsson, Sagabiografen (omval)
Beslut 17: Att välja revisorer i enlighet med valberedningens förslag.

§21

Fastställande av plats för årsmöte
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Mötet föreslog att uppdra åt styrelsen att ta fram en ort och värdskap för nästa
årsmöte. Ett förslag till styrelsen var att undersöka möjligheterna att förlägga nästa
årsmöte till Motala.
Beslut 18: Att uppdra åt styrelsen att ta fram ort och värdskap för nästa årsmöte.
§22

Val av valberedning
Förslag Kjersti Bosdotter, Metallindustriarbetarförbundet (sammankallande), Ewa
Bergdal, Norrköpings stadsmuseum samt Fred Andersson, Pytagoras.
Beslut 19: Att välja Kjersti Bosdotter (sammankallande), Ewa Bergdal samt Fred
Andersson till valberedning för 2003.

§23

Fastställande av nomineringstid
Mötet föreslog nominerings datum till 31 januari 2004.
Beslut 20: Att datum för nomineringar skall vara den 31 januari 2004

§24

Mötets avslutande
Börje Johansson tackade mötets deltagare för sitt engagemang.
Barbro Franckie tackade avgående kassör Jonna Eriksson för det arbete hon lagt ned
under sina år som kassör i ArbetSam. Jonna har funnits med sedan ArbetSams
bildande 1998. Jonna berättade på ett frejdigt sätt om sina år i ArbetSam. ”Tycker
man det är roligt att åka bil på slingriga isvägar till en plats som bara finns på Ove
Perssons karta då är ArbetSams styrelse den rätta.” Jonna berättade om de många
spännande saker och möten med engagerade människor som hon upplevt under
dessa år.
Barbro Franckie tackade Morrgan Claesson, Kurt Flodin och Börje Johansson för allt
arbete de lagt ned på att arrangera årsmötet.
Ett stort och varmt tack!

Justeras
Kjell-Åke Larsson
Statarmuseet

Justeras
Morrgan Claesson
Bergslagernas järnväg
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