Föreningen Scoutmuseets Vänner

Protokoll fört vid föreningsstämma för Föreningen Scoutmuseets Vänner den 22 november i
Yllan Kristianstad. 5 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 Lars-Olof sandberg och Gabriel Persson

4.

Den utskickade dagordningen förändrades så att p. 13 Diskussionen om de nya
stadgarna flyttades till att behandlas före p.6

5.

Föreningsstämman förklarades sammankallad i enlighet med stadgarna.

6.

Då föreningens bokföring sköts av Scouternas kansli och revideras av
Scouternas revisorer beslöts att Föreningen inte skall ha egna revisorer.
Två punkter i det utskickade stadgeförslaget hade olyckligtvis fallit bort
nämligen punkterna om stadgeändring och föreningens upplösning

7.

2012 och 2013 års årsredovisningar med balans- o resultaträkningar var
utskickade i förväg med kallelsen. 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.

8.

Föreningsstämman fastställde balansräkningarna samt beviljade styrelsens
ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåren 2012 och 2013.

9.

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

10.

Fastställdes följande oförändrade medlemsavgifter intill nästa intill nästa
årsstämma:
Årsvgift 200 kronor
Avgift för ständigt medlemskap 4.000 kronor.
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11.

Till styrelseordförande intill nästa årsstämma valdes Lennart Eriksson (omval)

12.

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)

13.

Stämman fick rapport om läget med det nya museet i Örnsberg och vilka insatser
föreningen gjort i det sammanhanget, både ekonomiskt och personellt.
På Scoutforum 2013 i Uppsala deltog vi försäljning av överskottsmaterial från
museet.
Vidare har vi gjort flera aktioner för att få in nya medlemmar, vilket resulterat i
ett 30-tal nya medlemmar.
Årsskriften 2015 kommer att handla om Vindalsö
Årsskriften 2016 kan ev komma att handla om Flickscouting.

14.

De nya stadgarna fastställdes med de ändringar som behandlades under p.6
Beslöts att stadgarna skall bifogas protokollet.

15.

Årsmötet yrkade på att i Scouternas revisionsberättelse skall inte ha en passus
om att revisionen även omfattar Föreningen Scoutmuseets Vänners bokföring.

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