
Protokoll fört vid årsmöte i G«iteborgs Geologiska
Förening 2017 -A3 -06 på Prytzgatan 29, Mölndal

l. Ordförande Åsa Holmberg hälsade de nårvarande välkomna och förklarade
årsmötet öppnat. Dagordningen godkåindes.

2. Till ordftirande ftir mötet utsågs Åsa Holmberg.

3. Till sekreterare för mötet utsågs Inga-Lill Fresk.

4. Lasse Hult och Rose-Marie Sjöberg utsågs att jiimte ordforande justera dagens
protokoll.

5. Frågan om kallelse gått ut ilaga ordning besvarades med ja.

6. Styrelsens årsberättelse delades ut till de närvarande och godkåindes efter
genomläsning.

7. Revisorernas berättelse lästes upp och godktindes.

8. Styrelsen beviljades fulI och tacksam ansvarsfrihet frir det gängna
verksatnhetsåret.

9. Till styrelseledam<iter fi)r en tid av wäär omvaldes Heinz Grouska och Inga-Lill
Fresk. Till styrelseledamökr för en tid av två år nyvaldes Anders Ryngdal och
Roger Simonsson.

10. Till revisorer ftir en tid av ett år omvaldes Karin Henningsson och Petra Groustra.

11 a. Till valberedare för en tid av två år omvaldes Göran Svensson och Rigmor
Groustra. Göran Svensson utsågs till samrhankallande.

11 b. Till valberedare ftir en tid av ett år nyvaldes Lasse Hult.

12. Beskits att medlemsavgiften för år 2018 skulle frtrbli oft)rindrad, dvs kr 200 för
vuxrra ($lda l8 år och diiröver) och kr 300 fttr familj (oavsett storlek) samt fiir
ungdomar upp till l8 år lff 50. Också oftirtindrat beslöts att studerande kan vara
medlemmar ftirl« 1001år under tre fu av studietiden.

13. Besltits att ordftirande och den som vid styrelsens konstituering utses till kassör -
var och en för sig - tecknar föreningens firma.

14. Inga motioner eller skrivelser hade inkommit.

15. Styrelsen fick i uppdrag afi se över stadgarna mEd sikte päattändra antalet
styrelseledamöter till 5 - 7 (fran nuvarande sju).

De närvarande var alla överens om att GGF skall delta med något arrangemang
på Geologins dag som20l7 infaller den 9 september.
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16. Ordförande Åsa Holmberg tackade frir visat intresse och frrklarade mritet
avslutat.

Efter en fikastund ftiljde en uppskattad geologisk quiz anordnad av Åsa
Holmberg.
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