
10.

11.

Protokoll fört vid årsmöte i Göteborgs Geologiska Förening
2015-03-02 på Prytzgatan 29, Mölndal

Ordförande Åsa Holmbe,rg håilsade denåirvarande viilkomna och forHarade årsnötet öppnat.

Dagordningen godk{indes.

Till ordfiirande fdr mötet utsags Åsa Holmberg.

Till sol«reterare for mötet utsags Inga-Lill Fresk.

Peter Scheuer ooh Heinz Grousta utsågs attjåimte ordförande justera dagens protokoll.

Frågan om kallelse gått ut i laga ordning besvrades medja

Styrelsens årsberättelse delades ut till de niirvarande och godkiindes efter genomltisning.

Rwisorernas berättelse lästes upp och godkiindes.

Sfyrelsen beviljades firll och tacksam anwarsfrihet för det gångna verksmhetsåret.

Till styrelsetedamöter for en tid av två år omvaldes Heinz Groustr4 Inga-Lill Fresk och Lasse Hult
samt nyvaldes Peter Scheuer.

Till revisorer för en tid av et år omvaldes Karin Henningsson och Petra Groustra"

Till vatberedare frr e,n tid av tvåår omvaldes Göran Sve,tsson och Rigmor Grousta Göran
Sve,nsson utsågs till sammankallande.

Beslö'ts att medtemsavgiften fdr fu 2ll6skulle fiiöli ofttriindra4 dvs kr 200 for vuxna (fyllda 1S år

och diirOver) och kr 300 fiir familj (oavsett storlek) sant för ungdomar upp till 18 år l<r 50. Också

oförändrat beslöts att stuierurde kan vra medlemmar frr l<r 100/fu under tre år av studietiden.

Beslöts att ordflirande och den som vid s§rrelsens konstituering utses till kassör - var ooh en fdt sig -
tecknar frreningens filma.

Inga motioner ellor slaivelser hade inkommit.

Beslö6 att fr o m HT 2015 på prov häla medlemsmöte med fiiredrag på Naturhistoriska Museet

fOrsta söndagen i månaden H 14.00 med start i september. Den årligajulfestet fortsiitter dock aft

hållas första måndage,n i december.

Under ö'vriga frågor inforrnorade Åsa Holmberg lite allmiint om derr ftireståe,nde 25e Internationella
Mineral- ooh smyokestsmsnä3san. Bl a niimndos att 50 utställare tillsammans hr hyrt 139 bord. Ett
tack framfördes till de som renove,rat utstiillningsmonEama-

17. Ordfrrande Åsa Hohnberg tackade fbr visat intesse och fiirklarade mötet avslutat.
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