Protokoll fört vid föreningsstämma för
Föreningen Scoutmuseets Vänner
den 22 november i Aros Kongresscenter i
Västerås.
9 medlemmar närvarande enl förteckning.

Mötet öppnades av ordföranden Lennart Eriksson.
1.

Till ordförande vid stämman valdes Lennart Eriksson
Uppdrogs åt ordföranden att föra protokollet

2.

Röstlängden justerades.

3.

Till protokolljusterare valdes Kerstin Nordström och Tove Nordman

4.

Den utskickade dagordningen godkändes

5.

Föreningsstämman förklarades sammankallad i enlighet med stadgarna.

6.

2014 och 2015 års årsredovisningar med balans- o resultaträkningar delades ut
och hade tidigare publicerats på hemsidan. Inget krav framställdes om att de
skulle uppläsas.
Bokslutet har reviderats av Scouternas revisorer i samband med revisionen av
Scouternas räkenskaper. Årsredovisningarna lades med godkännande till
handlingarna.

7.

Föreningsstämman fastställde balansräkningarna samt beviljade styrelsens
ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåren 2014 och 2015.

8.

Beslöt föreningsstämman att resultatet enligt de fastställda balansräkningarna
balanseras i ny räkning.

9.

Fastställdes följande oförändrade medlemsavgifter intill nästa årsstämma:
Årsvgift 200 kronor
Avgift för ständigt medlemskap 4.000 kronor.

10.

Till styrelseordförande intill nästa årsstämma valdes Lennart Eriksson (omval)
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11.

Till övriga medlemmar i styrelsen intill nästa årsstämma valdes
Mats Thorby (omval) utsedd av Scouternas styrgrupp för arkiv o museum.
Bertil Karlsson (omval
Lars-Olof Sandberg (omval)
Eje Rosén (nyval)

12.

Mats Thorby rapporterade om arbetet på museet och om besöksfrekvens mm.
Museet är nu öppet andra helgen i varje månad och tar även emot bokade besök
på andra tider. Vänföreningen står för en stor del av guidningen på museet.
På Scoutforum 2015 i Ransberg deltog vi i försäljning av överskottsmaterial från
museet.
Årsskriften 2017 kommer att handla om Kjesäter.

13.

Årsstämman beslöt att styrelsen fick fullmakt när den så ansåg behövligt att dels
ansöka om organisationsnummer dels teckna bankkonto och utse vilka i
styrelsen som har rätt att teckna kontot.

14.

Kerstin Nordström berättade om det stora arbete hon samt Barbro Hammarberg
och Christina Wolmer utför för att få Sveriges Scoutförbunds arkiv klart för
inlämning till Riksarkivet före nyår.

Då inget övrigt fanns att avhandla förklarades stämman avslutad och ordföranden tackade
för förtroendet.

Vid protokollet
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