
 

Protokoll fört vid årsmöte för Centrum för Arbetarhistoria, torsdagen den 23 april 2015 i 

Folkets Hus, Sal 1, Landskrona. 

Närvarande: 14 ombud enligt förteckning 

 

 

 

1. Mötets öppnande. 

Då ordföranden ej hade möjlighet att närvara, hälsade professor Lars Berggren de 

närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

2. Fastställande av ombudsförteckning 

Ombudsförteckningen godkändes i förelagt skick. 

 

3. Årsmötets stadgeenliga utlysande 

Kallelse skall sändas ut senast fjorton dagar före årsmötet. 

Årsmötet befanns vara stadgeenligt utlyst. 

 

4. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 

Till ordförande för årsmötet valdes Håkan Andersson. 

Till sekreterare för årsmötet valdes Margareta Wehlou. 

 

5. Fastställande av dagordning 

Dagordningen godkändes i förelagt skick. 

 

6. Val av två protokolljusterare  

Till att justera årsmötesprotokollet valdes Gerhard Wendt och Karl-Erik Kristoffersson 

att jämte mötesordföranden och mötessekreteraren underteckna protokollet. 

 

7. Val av rösträknare 

Till rösträknare valdes de båda protokolljusterarna. 

 

8. Verksamhetsberättelse för 2014  

Mötesordföranden gick igenom verksamhetsberättelsen rubrik för rubrik och 

lämnade härpå ordet fritt. 

Årsmötet beslöt att godkänna verksamhetsberättelsen för 2014 och lägga denna till 

handlingarna. 

 



 

 

9. Ekonomisk berättelse 

Kassören Johnny Hultén föredrog den ekonomiska berättelsen samt yrkade bifall till 

densamma samt att resultatet balanseras och överförs till 2015 års budget. 

Årsmötet beslöt att godkänna den ekonomiska berättelsen för 2014. 

 

10. Revisorernas berättelse 

Revisorn Ibert Härling föredrog revisorernas berättelse och yrkade bifall till  

densamma. 

Mötet beslöt att godkänna revisorernas berättelse för 2014. 

 

11. Ansvarsfrihet för styrelsen 

På förslag från revisorn beviljades styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen 

omfattar. 

 

12. Förslag från styrelsen 

a) Verksamhetsplan för 2015  

Mötesordföranden föredrog verksamhetsplanen rubrik för rubrik. 

Mötet beslöt att godkänna föreliggande verksamhetsplan för 2015. 

 

b) Budget för 2015  

Kassören Johnny Hultén föredrog budgeten för 2015 och yrkade bifall till 

densamma. 

Mötet beslöt att godkänna föreliggande budget för 2015.  

 

c) Eventuella övriga förslag 

Inga övriga förslag förelåg. 

 

13. Förslag från medlemsorganisationerna 

 Inga förslag förelåg. 

 

14. Fastställande av årsavgift för 2016  

 Styrelsen föreslår oförändrade avgifter. 

 Mötet beslöt att godkänna styrelsens förslag om oförändrade medlemsavgifter 

för 2016.  

 

15. Beslut om arvode 

 Styrelsen föreslår att inga arvoden skall utgå. 

 Mötet beslöt enligt styrelsens förslag, att inga arvoden skall utgå. 

 



 

16. Val 

a) Ordförande för 2 år 

Avgående: Alinda Zimmander 

Valberedningen föreslår omval av Alinda Zimmander. 

Mötet beslöt enligt valberedningens förslag. 

b) 2 ledamöter för 2 år 

Avgående: Maria Nyman-Stjärnskog, LO-distriktet 

Rune Granqvist, FHP södra regionen 

Valberedningen föreslog nyval av Mikael Andersson, LO-distriktet 

samt Björn Sjöberg, IF Metall MittSkåne 

Mötet beslöt enligt valberedningens förslag. 

 

c) 3 suppleanter för 1 år 

Avgående: Stefan Pettersson, SAP 

Gösta Nilsson, Handelsanställdas förbund 

Valberedningen föreslog omval av Stefan Pettersson samt 

nyval av Bo Rösler, FHP (Folkets Hus och Parker) södra regionen och Andreas 

Dahlberg, IF Metall MittSkåne. 

Mötet beslöt enligt valberedningens förslag. 

 

d) 1 revisor för 2 år 

Avgående: Ibert Härling, innerstadens s-förening 

Valberedningen föreslog omval av Ibert Härling. 

Mötet beslöt enligt valberedningens förslag. 

 

e) 2 revisorsuppleanter för 1 år 

Avgående: Arne Lundh, ABF Nordvästskåne samt Kent Johansson, IF Metall Ö 

Skåne 

Valberedningen föreslog omval av båda. 

Mötet beslöt enligt valberedningens förslag. 

 

f) Valberedning för 1 år 

 Avgående: Åse Webeklint, ABF Skåne 

 Susanne Simonsson, LO-distriktet 

 Claes Bloch, PRO Skåne 

 Styrelsen föreslog omval av samtliga med Claes Bloch som sammankallande. 

 Mötet beslöt enligt styrelsens förslag. 

 

 

 



17. Avslutning 

Under punkten avtackades Maria Nyman-Stjärnskog samt mötesordföranden och 

mötessekreteraren med en bukett rosor. 

Härpå avslutades mötet. 

 

Landskrona dag som ovan 

 

 

 

 

Margareta Wehlou   Håkan Andersson 

Mötessekreterare   Mötesordförande 

 

 

 

 

Justeras: 

 

 

 

Gerhard Wendt   Karl-Erik Kristoffersson 

 

 

 

 

 

 

 

 


