
Protokoll fört vid årsmöte med Centrum för Arbetarhistoria tisdagen den 26 april 2016 i 

Verdanditorpets lokaler, Hagåkersgatan 6, Landskrona 

 

Närvarande: 21 ombud enligt förteckning 

 

 

Före årsmötets öppnande bjöds vi på ett inspirerande och gripande smörgåsbord bestående av dikter 

ur verkligheten av poeten/författaren/kallskänkan Jenny Wrangborg. Detta blev mycket uppskattat. 

Jenny avtackades med choklad som också uppskattades.  

 

 

1. Mötets öppnande 

Ordföranden Alinda Zimmander hälsade 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 14 dagar före årsmötet. 

Årsmötet befanns vara stadgeenligt utlyst. 

 

4. Val av mötesordförande och sekreterare för årsmötet 

Till mötesordförande valdes Håkan Andersson. 

Till sekreterare valdes Margareta Wehlou. 

 

5. Fastställande av dagordning  

Dagordningen godkändes efter justering att medlemsavgifterna skall fastställas 2017. 

 

6. Val av två protokolljusterare 

Till att jämte mötesordföranden justera protokollet valdes Anna Fernebro och Peter Böök. 

 

7. Val av rösträknare 

Till rösträknare valdes de båda protokolljusterarna. 

 

8. Verksamhetsberättelse för 2015 

Mötesordföranden gick igenom verksamhetsberättelsen rubrik för rubrik och lämnade härpå 

ordet fritt. En fråga gällande antalet au-möten som genomförts under året väckte 

frågetecken som tyvärr inte kunde redas ut på plats. Felaktigheten noteras. 

 

9. Ekonomisk berättelse 2015 

Kassören Johnny Hultén föredrog den ekonomiska berättelsen som visade ett bättre resultat 

än budgeterat. En mötesdeltagare hade frågor som besvarades av kassören. 

 



10. Revisorernas berättelse 

Kent Johansson, revisorsuppleant, föredrog revisionsberättelsen och yrkade bifall till 

densamma. 

Mötet beslöt att godkänna revisorernas berättelse för 2015. 

 

11. Ansvarsfrihet för styrelsen 

På förslag från revisorerna beviljades styrelsen ansvarsfrihet för den tid som revisionen 

omfattar. 

 

12. Förslag från styrelsen 

a) Verksamhetsplan för 2016 

Mötet beslöt att godkänna föreliggande verksamhetsplan för 2016. 

 

b) Budget för 2016 

En deltagare hade en fråga som besvarades av ordföranden. 

Budget fastställdes. 

 

c) Eventuella övriga förslag  

Ordföranden belyste situationen med medlemsavgifterna, som på grund av 

sammanslagningar i organisationerna, medfört att mindre medel kommer in. 

Detta är en fråga som styrelsen måste se över inför kommande år. 

 

13. Förslag från medlemsorganisationerna 

Inga förslag förelåg. 

 

14. Fastställande av årsavgift för 2017 

Oförändrade medlemsavgifter för 2017, men inför årsmötet 2017 kommer styrelsen att ha 

tagit fram förslag på en förändring/höjning av medlemsavgifterna. 

 

15. Beslut om arvode 

Styrelsen föreslår att inga arvoden skall utgå. 

Mötet beslöt enligt styrelsens förslag att inga arvoden skall utgå. 

 

16 Val 

Susanne Simonsson föredrog valberedningens förslag och inledde med att ge 

organisationerna en ”knäpp på näsan” vad gäller nomineringar, eller snarare avsaknaden av 

sådana. 

 

a) Kassör för 2 år 

Avgående: Johnny Hultén. 

Valberedningen föreslår omval av Johnny Hultén. 

Mötet beslöt enligt valberedningens förslag. 

 

b) 3 ledamöter för 2 år 



Avgående: Lars Berggren, Arbetshistoriska seminariet, Emil Svensson, Arbetarrörelsens 

Arkiv i Skåne, Marianne Malmqvist, Vänsterpartiet, Landskrona. 

Valberedningen föreslår omval av Lars Berggren och Marianne Malmqvist samt nyval av 

Kerstin Engle, Socialdemokraterna i Skåne. 

Mötet beslöt enligt valberedningens förslag. 

 

c) 3 suppleanter för 1 år  

Avgående: Stefan Pettersson, SAP i Skåne, Bo Rösler, FHP södra regionen, Andreas 

Dahlberg, IF Metall MittSkåne. 

Valberedningen föreslår omval av samtliga. 

Mötet beslöt enligt valberedningens förslag.  

 

d) 1 revisor för 2 år 

Avgående: Jan-Erik Andersson, SAP i Skåne 

Valberedningen föreslår omval. 

Mötet beslöt enligt valberedningens förslag. 

 

e) 2 revisorsuppleanter för 1 år 

Avgående: Arne Lundh, ABF Nordvästskåne, Kent Johansson, IF Metall Östra Skåne. 

Valberedningen föreslår omval av båda. 

Mötet beslöt enligt valberedningens förslag. 

 

f) Valberedning för 1 år 

Avgående: Claes Bloch, sammankallande, Susanne Simonsson, LO-distriktet i Skåne samt 

Åse Webeklint, ABF Skåne. 

Styrelsen föreslår omval av samtliga med Susanne Simonsson som sammankallande. 

Mötet beslöt enligt styrelsens förslag. 

 

17  Avslutning 

 Ordföranden Alinda Zimmander tackade de närvarande för visat intresse och 

avslutade årsmötet. 

 

 

Landskrona dag som ovan 

 

 

Margareta Wehlou   Håkan Andersson 

Mötessekreterare    Mötesordförande 

 

 

Justeras: 

 

 

Anna Fernebro    Peter Böök 

 


