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ÅRSMÖTESPROTOKOLL 5 maj 2012
1.

Årsmötets öppnande
SNF:s ordförande Jan-Olof Björk öppnade årsmötet.

2.

Hedrande av medlemmar som avlidit sedan föregående årsmöte
Bennett Coleman, Uno A Johnsson, Christer Nordqvist, Sven Sandberg, Bertil
Wennström, Lars-Magnus Björkquist, Christina Hesse och Carl-Axel Lindblom
hedrades med en tyst minut

3.

Fråga huruvida årsmötet är stadgeenligt är utlyst
Jan-Olof Björk meddelade att medlemmarna informerades i Svensk Numismatisk
Tidskrift (SNT) nr 2-2011 samt på föreningens hemsida. Årsmötet beslutades vara
stadgeenligt utlyst.

4.

Godkännande av dagordning
Årsmötet godkände dagordningen.

5.

Val av ordförande och sekreterare vid årsmötet
Jan-Olof Björk och Ingemar Svenson valdes till ordförande resp. sekreterare vid
årsmötet.

6.

Val av två justeringsmän för årsmötets protokoll
Per-Erik Andersson och Werner Stensgård valdes till justeringsmän.

7.

Uppläsning av styrelsens och revisorernas berättelser samt beslut
om fastställande av årsbokslut och styrelsens ansvarsfrihet för det
föregående årets förvaltning
Jan-Olof gick igenom styrelsens verksamhetsberättelse digitalt. I avsaknad av
närvarande revisorer lästes revisonsberättelsen upp av Gunnar Andersson.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2011.

8.

Val av så många ordinarie ledamöter av styrelsen som krävs för att
göra den fulltalig
Theodor Hassel sammankallande i valberedningen läste upp valberedningens
förslag till ordinarie ledamöter Sven-Erik Olsson (3 år, omval), Roger Lind (3 år,
omval) och Ronny Jansson (3år, nyval).
Valberedningens förslag bifölls.
(SNF styrelsen 2012 har genom ovanstående omval och nyval följande ledamöter:
Jan-Olof Björk, Magnus Wijk, Ingemar Svenson, Christer Skaring, Sven-Erik
Olsson, Roger Lind och Ronny Jansson)

9.

Val av två till fyra styrelsesuppleanter
Theodor Hassel läste upp valberedningens förslag till suppleanter Berndt Göhle (1
år, omval), Tony Kamil (1 år, omval) och Curt Ekström (1 år, nyval).
Valberedningens förslag bifölls.

10. Val av två revisorer, av vilka den ene bör vara yrkesrevisor
Theodor Hassel läste upp valberedningens förslag att välja Christer Franzén,
yrkesrevisor, (omval) samt Max Mitteregger (omval) till revisorer intill nästa
årsmöte.
Valberedningens förslag bifölls.

11. Val av en revisorssuppleant
Theodor Hassel läste upp valberedningens förslag att välja Mikael Persson (omval)
till revisorssuppleant intill nästa årsmöte.
Valberedning förslag bifölls.

12. Val av högst tre ledamöter, varav en sammankallande, till föreningens
valberedning
Jan-Olof Björk läste upp förslag att till valberedning välja Theodor Hassel,
Göteborg, Ulla von Wowern, Lund samt Johan Melin, Nättraby med Theodor
Hassel som sammankallande.
Förslaget bifölls.

13. Fastställande av årsavgiften för det närmast följande året
Årsavgiften beslutades vara oförändrad, d.v.s. 250 kronor. För juniorer 125 kronor
och för utrikes boende 375 kronor.

14. Belöningar
Ordföranden delade ut föreningens guldnål för 40-årigt hedersamt medlemskap till
Ivar Gund, Bengt Jansson, Kenneth Ljunggren och Lennart Wehner. Sekreteraren
fick i uppdrag att se till att de mottagare som inte var närvarande får sina
utmärkelser samt diplom hemskickade.
Ordföranden tackade avgående styrelseledamoten Dan Carlberg för förtjänstfullt
arbetet i styrelsen.

15. Övriga ärenden, som antingen av styrelsen hänskjutits till årsmötet
eller som av medlem skriftligen anmälts hos styrelsen minst fem
dagar före årsmötet. Med årsmötets medgivande får också en fråga,
som väcks av en närvarande medlem, upptas till överläggning, men
inte till beslut.
Inga ärenden var föranmälda till årsmötet och inga frågor väcktes på årsmötet.

16. Årsmötets avslutande
Jan-Olof Björk tackade för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat.

Gripsholmsviken den 5 maj 2012

……………………………..
Jan-Olof Björk, ordförande

……………………………..
Ingemar Svenson, sekreterare

…………………………….
Per-Erik Andersson, justerare
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Werner Stensgård, justerare
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