
 

 

SVENSKA JÄRN OCH METALLGJUTERIES FÖRENING. 

Protokoll från årsmötet i Stockholm, Hotell Hasselbacken, 2014-04-26 

§1 Öppnande  

Stefan Eldin öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna.                                     

§2 Val av ordförande för mötet  

Stefan Eldin valdes till ordförande     

 §3 Val av Sekreterare för mötet  

Gert-Ove Ellström valdes till sekreterare  

§4 Val av justeringsmän tillika rösträknare 

Bengt Frid och Christer Oliw valdes till justeringsmän tillika rösträknare 

§5 Årsmötet behörigt utlyst 

Godkändes, skall utlysas fyra veckor innan. 

§6 Upprättande och justering av röstlängd 

Gert-Ove prickade av närvarande röstberättigade. Bil nr 1              

§7 Verksamhetsberättelse   

Verksamhetsberättelse presenterades.    

§8 Revisionsberättelse 

Lästes upp och lades till handlingarna. 

§9 Balans och Resultaträkning 

Balans och Resultaträkning presenterades. Fastställdes därefter av mötet. 

§10 Ansvarsfrihet 

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013. 

§11 Avgifter för 2015 

Styrelsen föreslog oförändrade avgifter för medlemmarna. 

/ Se bilaga gällande Medlems och serviceavgifter 2014. 

§12 Arvoden, kostnadsersättningar, traktamenten 



Redogjorde för gällande ersättningar, inga förändringar föreslås. Fastställdes 

§13 Val av Ordförande 

Stefan Eldin omvaldes till ordförande för ett år. 

§14 Val av ordinarie ledamöter 

Omval av Peter Stridqvist och Håkan Johansson på två år, 2014/2015 

Fyllnadsval, Staffan Persson, ersätter Fredrik Enberg, för ett år, 2014  

§15 Val av suppleanter 

Omval av Lars Sedenborg och Bengt Frid på två år, 2014/2015 

§16 Val av revisorer 

Omval av Revisor Jesper Lindvall, auktoriserande revisor  

Martin Lindqvist, Göteborg,  SJMF  

Som suppleant, Jenny Åberg , auktor. Revisor. 

samt Jonas  Persson, Strängnäs, SJMF 

§17 Val av valberedning 

Elisabeth Gustafsson, sammankallade 

Lars Nilsson och Lars Pettersson ingår i valberedningen. 

§18 Inkomna ärenden 

Inga inkommande ärenden 

§19 Övriga frågor 

Årets studieresa kommer att gå till Istanbul 12 – 17 september. Mötet beslutade att 25 platser skulle 

förreserveras. Styrelsen uppmanade att medlemmarna att använda sig av SJMF´s hemsida för att 

informera och få information om föreningen.  

§20 Avslutning 

Ordförande tackade deltagarna och avslutade mötet. 

 

………………………………… 

Stefan Eldin, ordförande 

 

…………………………………….               --------------------------------------             …………………………………………. 

Gert-Ove Ellström, sekr.               Bengt Frid, justeringsman                   Christer Oliw, justeringsman       


