Protokoll flort vid årsmöte med Centrum flor Arbetarhistoria tisdagen den 25 augusti 2020
Verdanditorpet i Landskrona.

1.

pãt

Mötets öppnande
Vice ordfilranden Lars Berggren hälsade de närvarande välkomna och forklarade
mötet öppnat.

2. Fastställande

av ombudsförteckning
Ombudsñrteckning uppgjordes och godkändes. 20 ombud var nãwarande enligt
bilaga.

3.

Årsmötets stadgeenliga utlysande
Ä.rsmötet befanns vara stadgeenligt utlyst.

4.

Val av mötesordfürande och sekreterare ftir årsmötet

Till mötesordfiirande valdes Håkan Andersson.
Till sekreterare valdes Lars Berggren.

5. Fastståillande av dagordning
Dagordningen godkändes med tillägg av fürslag om stadgeändringar.

6.

Val av två protokolljusterare

Till

att jämte mötesordftiranden justera protokollet valdes

Mikael Ottosson och Peter

BööK.

7.

Val av rösträknare
Till rösträknare valdes de båda protokolljusterarna.

8.

Verksamhetsberättelse fär 2019
Mötesordloranden gíck igenom verksamhetsberättelsens rubriker och lämnade härpå
ordet fritt. Verksamhetsberättel sen godkändes.

9. Ekonomisk

beråttelse för 2019
Den ekonomiska berättelsen ftiredrogs och ordet lämnades fritt. Mötet godkände efter
detta den ekonomiska berättelsen.

10. Revisorernas berättelse
Revisionsberättelsen presenterades av Kent Johansson, i vilken revisorerna tillstyrkte
att fastställa resultat- och balansråikningen samt bevilja styrelsen ansvarsfrihet for
2019. Mötet beslöt att godkänna revisoremas berättelse for 2019.
11.

Ansvarsfrihet ffir styrelsen
På forslag från revisorerna beslöt årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfühet for den
tid som revisionen omfattar.

12. Förslag från styrelsen
a) Verksamhetsplan for 2020
Mikael Ottosson presenterade verksamhetsplanen.
Mötet beslöt att fastställa foreliggande verksamhetsplan tör 2020
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b) Budeet for 2020
Mötet beslöt att fastställa foreliggande budget for 2020.

c)

Stadgeändrinq
Efter forslag fran styrelsen beslöt årsmötet enhälligt att ändra lydelsen av $6 i
stadgarna till füljande:

"Enskilda personer som vill stötta foreningen kan lösa stödmedlemskap
Stödmedlemmar har nomineringsrätt men ej rösträtt på årsmötet."
13. Förslag

från medlemsorganisationerna

Inga ftrslag.

fär 2020
Ärsavgiften fastställdes till foljande:
Centrala organisationer 5000, lokala och regionala organisationer 750, övriga
organisationer 200. stödmedlemmar 200.

14. Fastställande av årsavgift

15. Beslut om arvode

Mötet beslöt att inga arvoden skall utgå.
16.

Val
Mötet beslöt att välja fäljande styrelseledamöter enligt valberedningens fürslag:

Ordftirande för L år (fyllnadsval)
Lars

B

erggren, Arbetshistoriska seminariet (nyval).

Kassör fìir 1 år
Mikael Andersson, LO-distriktet i Skåne (nyval).
Ledamöter for 2 är
Kjell Arvedson, ABF Skåne (omval).
Bo Rösler, FHP södra regionen (omval).
Suppleant fär 1 år
Peter Böök, Arbetarrörelsens arkiv i Landskrona (omval).
Revisorer for 2 âr
Kent Johansson, IF Metall östra Skåne (omval)
Paul Gustavsson, PRO Skåne (nyval).
Valberedníng fär 1 år
Mötet foreslog omval av sittande valberedning.
Mötet beslöt enhälligt omval av Susanne Simonsson, LO-distriktet i Skåne, Claes
Block, PRO och Åse Webeklint, ABF Skane.
17. Oversyn av stadgarna
Beslutades att ge styrelsen i uppdrag att se över stadgarna när det gäller antal
ledamöter i styrelsen.
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18.

Avslutning
Mötesordforande tackade de närvarande fiir visat intresse och avslutade årsmötet.

Efter mötet framträdde professorema Lars Berggren och Roger Johansson med ett ftiredrag på
temat Folkhemmet och Arbetamörelsens efterkrigsprogrdm.

Landskrona, dag som ovan

/r"- ß^gy*Lars Berggren
Mötessekreterare

Mötesordforande

Justeras

Mikael Ottosson

BööK
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