
Protokoll fort vid årsmöte i Göteborgs Geologiska Förening
2014-03-03 på Prytzgatan 29, Mölndal

1 Ordfbrande Äsa Holmberg htilsade de nåirvarande vtilkomna och forklarade årsmötet öppnat.

Dagordningen godktindes efter vissa justeringar.

2. Till ordforande for mötet utsågs Åsa Holmberg.

3. Till selreterare for mötet utsågs Inga-Lill Fresk.

4. Göran Svensson och Lasse Hult utsågs att jtimte ordforande justera dagens protokoll.

5. Fragan om kallelse gått ut i laga ordning besvarades med ja.

6. Styrelsens årsberättelse delades ut till de niirvarande och godkZindes efter genomlasning.

7. , Revisorernas beråittelse låstes upp och godkiindes.

8. Styrelsen beviljades firll och tacksam ansvarsfrihet for det gangna verksamhetsåret.

g. Till ordforande for ftir en tid av två ar omvaldes Äsa Holmberg.

10 a. Till syrelseledamöter for en tid av två fu omvaldes Mathias Stäek och Rose-Marie Sjöberg.

10 b. Till styrelseledamot for en tid av ett år nyvaldes Lasse Hult (ftllnadsval).

11. Till revisorer for en tid av ett år nyvaldes Kmin Henningsson och omvaldes Petra Groustra.

12. Till valberedare fiir en tid av två fu omvaldes Jerry Borgman. Göran Svensson fortsätter som

sammankallande.

13. Beslöts att medlemsavgiften fiir år 2015 skulle forbli oforiindra{ dvs lff 200 för vuxna (fdlda 18 år

och dåiröver) och kr 300 for familj (oavsett storlek) samt for ungdomm upp till 18 år kr 50. Också

oforiindrat beslöts att studerande kan vara medlemmar fi)r kr 100/år under he år av studietiden.

14. Beslöts att ordforande och den som vid styrelsens konstituering utses till kassör- var och en for srg -
tecknar ftreningens firma

15. Inga motioner eller slrrivelser hade inkommit.

L6. Under övriga fragor framftjrdes ett tack till styrelsen for e,n trevlig forening.

Medlemsmatrikel efterfrågades och det foreslogs att den medfoljer nästa utgåva av Bumlingen.

Vidare framfordes önskemål om att hitta en mer lättillgiinglig fonådslokal iin den på Prinsgatan.

17. Ordforande Åsa Hotmberg tackade for visat intresse och forklarade mötet avslutat.
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Fresk, sekreterare fiir mötet
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Göran Svensson, justerare
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