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ArbetSam
årsmötesprotokoll
Datum: 21 april 2001.
Tid: 09.00 – 10.00
Plats: Avesta församlingshem.

Närvarande:
Se deltagarförteckning, bilaga 1.

§ 1.

Årsmötet öppnas.
Barbro Franckie förklarade mötet öppnat och tackade för det generösa
arrangemang som våra lokala arrangörer kvällen före ordnade i hyttan i Avesta.
Där serverades middag och Avesta spelmanslag samt trubadur Lars Lewahn stod
för underhållningen.
Efter detta skedde en presentation av mötets deltagare. Se bilaga 1, deltagare.

§ 2.

Parentation.
Till minnet av styrelsemedlemmen Lars Rönnbäck som avled strax efter
årsmötet i Landskrona, april 2000, hölls en tyst minut.

§ 3.

Fastställande av ombudsförteckning.
Beslut 1: Att godkänna ombudsförteckningen.

§ 4.

Årsmötets stadgeenliga utlysande.
Beslut 2: Att godkänna årsmötets stadgeenliga utlysande.

§ 5.

Fastställande av dagordningen.
Beslut 3: Dagordningen godkändes. Dagordning se bilaga 2.

§ 6.

Val av årsmötesfunktionärer.
Ordförande.
Beslut 4: Lennart Palm, ABF - Avesta, valdes till ordförande för årsmötet.
Sekreterare.
Beslut 5: Torsten Nilsson valdes till sekreterare för årsmötet.
Två justerare tillika rösträknare.
Beslut 6: Gunnar Lundgren, Garphyttans industrimuseum och Irene Westlund,
Dalarnas museum valdes till justerare och tillika rösträknare.
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§ 7.

Verksamhetsberättelse 2000.
Verksamhetsberättelsen förelades mötet
Ordförande läste rubrikerna och gav mötesdeltagarna möjlighet att reagera på
innehållet under dessa.
Beslut 7 Att på sidan tre ändra rubriken och lägga till ett för så att rubriken
lyder: Årsmöte för 1999.
Beslut 8: Att godkänna verksamhetsberättelsen med ovanstående förändring.

§ 8.

Ekonomisk berättelse 2000.
Detta punkt föredrog av föreningens kassör, Jonna Eriksson. ”- En verksamhet
med liten omslutning kräver också en förklaring. Vi är en ung organisation och
har inte lyckats få den ekonomiska stabilitet som vi hoppats. Vi har prioriterat
den ekonomiska stabiliteten. Utan Arbetets museums engagemang hade vi inte
klarat dessa år. Vi har en styrelse som engagerar sig. Det är viktigt för styrelsen
att komma ut i landet och förlägga styrelsemöten till olika delar av landet.
Sammansättningen av styrelsen med representation från hela landet är viktig.”
Beslut 9: Att godkänna den ekonomiska berättelsen för 2000.
Beslut 10:Årets vinst överförs till 2001.

§ 9.

Revisionsberättelse.
Revisionsberättelsen utdelades inför mötet och lästes av revisor Thore
Mårtensson, Innovatums verkstadsklubb.
Beslut 11: Att godkänna revisionsberättelsen för 2000.
Se bilaga 3.

§ 10.

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
Beslut 12: Att ge styrelsen ansvarfrihet för 2000.

§ 11.

Verksamhetsplan 2001.
Verksamhetsplanen föredrogs av ArbetSams ordförande Barbro Franckie.
Verksamhetsplanen har bantats från föregående år och innehåller i huvudsak ett
antal mätbara mål för verksamhetsåret.
Beslut 13: Att godkänna förslaget till verksamhetsplan för 2001.

§ 12.

Budget 2001.
Budgeten föredrogs av kassör Jonna Eriksson.
Beslut 14: Att godkänna budgeten.

§ 13.

Fastställande av medlemsavgift 2002.
Oförändrad avgift föreslogs. 100 kronor enskilt medlemskap 500 kronor
organisationsmedlemskap och 1000 kronor för stödmedlemskap.
Beslut 15: Att godkänna förslaget till avgifter.
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§ 14.

Fastställande av arvode och ersättning.
Styrelsen föreslog genom Jonna Eriksson oförändrad ersättning. Ingen ersättning
utgår men ArbetSam täcker förlorad arbetsförtjänst samt havda kostnader för
styrelsearbetet.
Beslut 16: Att godkänna förslaget till arvodet och ersättning

§ 15.

Val av:
Kassör för två år.
Valberedningens förslag Jonna Eriksson, Arbetarrörelsens arkiv i Landskrona.
Beslut 17: Att välja Jonna Eriksson till kassör för två år.
En ordinarie ledamöter för två år.
Valberedningens förslag: Ingrid Bengts, ABF - Avesta.
Beslut 18: Att välja Ingrid Bengts till ordinarie ledamot för två år.
En ordinarie ledamot för ett år.
Valberedningens förslag: Bengt Lindgren, Primus motor i Örnsköldsvik.
Beslut 19: Att välja Bengt Lindgren till ordinarie ledamot för ett år.
Tre suppleanter för ett år.
Valberedningens förslag: Kurt Flodin, Repslagarmuseet i Älvängen och Bengt
Nord, Anten – Gräfsnäs museijärnväg. Den tredje posten har av valberedningen
lämnats vakant.
Beslut 20: Att välja Kurt Flodin och Bengt Nord till suppleanter för ett år.
Beslut 21: Att uppdra åt styrelsen att utse ytterligare en styrelsemedlem.
Två revisorer för ett år.
Valberedningens förslag: Thomas Söderström, Metall och Tore Mårtensson,
Innovatums verkstadsklubb i Trollhättan..
Beslut 22: Att välja Thomas Söderström och Tore Mårtensson till revisorer
för ett år.
En revisorssuppleant för ett år.
Valberedningens förslag: Eivor Jonsson, Sagabiografens vänner, Adak.
Beslut 22: Att välja Eivor Jonsson, Sagabiografens vänner, Adak till
revisorssuppleant för ett år.
Valberedning, tre personer varav en sammankallande.
Beslut 23: Att välja Kersti Bosdotter, Metall, Eva Bergdahl, Norrköpings
stadsmuseum och Fred Andersson, Pytagoras i Norrtälje med Kjersti Bosdotter
som sammankallande till valberedning för ett år.
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§ 16.

Fastställande av plats för nästa årsmöte.
Styrelsen vill i lugn och ro tillsammans med ArbetSams medlemmar arbeta för
en plats för nästa års årsmöte.
Beslut 24: Att uppdra åt styrelsen att fastställa platsen för nästa årsmöte.

§ 17.

Avslutning.
Lennart Palm och Barbro Franckie avslutade mötet med en hälsning och
förhoppning om att vi alla möts igen om ett år.
Lennart Palm tackade på Avesta kommuns och ABF:s vägar för att
Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd valt att förlägga årsmötet till Avesta.
Barbro Franckie tackade Avesta ABF, Avesta kommun, Avesta brukshistoriska
förening, Föreningen Horndals brukspark, Kultur Avesta, LO-facken i Avesta
och Metall 123, Avesta, för det fina mottagande som vi fått i Avesta.

Avesta församlingshem, dag som ovan.
Sekreterare

Torsten Nilsson, Arbetets museum

Justeras

Gunnar Lundgren
Garphyttans industrimuseum

Irene Westlund
Dalarnas museum
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