Protokoll ftirt vid flrsmiite i GOteborgs Geologiska
Forening 2018-03-05 pfl Prytzgatan 29, M<ilndal

1.

Ordftirande Asa Holmberg hilsade de niirvarande vtilkomna och forklarade
firsmotet rippnat. Dagordningen godkandes.

2.

Till ordftirande f<ir m<itet uts6gs Asa Holmberg.

3.

Till

4.

Lasse

sekreterare fOr m<itet uts6gs

Inga-Lill Fresk.

Hult och Roger Simonsson utsflgs att jiinrte ordf<irande justera dagens

protokoll.

5.
6.

Frflgan om kallelse gf;tt ut i laga ordning besvarades med ja.
Styrelsens irsberiittelse delades ut
genomltisning.

till

de niirvarande och godkiindes efter

7.

Bokslutet gioks igenom och godkEindes. Revisorernas beriittelse l?istes upp och
godkiindes.

8.

Styrelsen beviljades full och tacksam ansvarsfrihet fdr det gingna
verksamhetsflret.

9.

Till ordftirande fOr en tid av tvfl flr omvaldes Asa Holmberg.

10.

Till styrelseledam6ter ft)r en tid av WAfu omvaldes Rose-Marie Sjoberg och
Mathias St&lek.

11.

Till revisorer fdr en tid av ett 6r omvaldes Karin Henningsson

12.

Till valberedare frir en tid av tvfl &r omvaldes

13.

Besl0ts att medlemsavgiften ftir &r 2019 skulle fdrbli ofdrtindrad, dvs kr 200 ftrr
vuxna (ffllda 18 f;r och &irOver) och kr 300 ftir familj (oavsett storlek) samt f(ir
ungdomar upp till 18 er kr 50. Ocksfi oftirtindrat beslOts att studerande kan vara
medlemmar for kr 100/Ar under tre fu av studietiden.

14.

och Petra Groustra.

Lasse Hult.

Besltits att ordftirande och den som vid styrelsens konstituering utses
var och en f<ir sig - tecknar fdreningens finna.

15.

Inga motioner eller skrivelser hade inkommit.

16.

Beslots att $ 3 a i stadgarna revideras och ffir ftiljande lydelse:

till kasscir-

"Styrelse
Fdreningens angeliigenheter handhas av en styrelse som bestfrr av minst fem och
htigst sju ledamdter. Bland dessa skall finnas ordftirande, kasstir och sekreterare.
Styrelseledamdter viiljs ftir tvi flr.-
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t7.

Under <iwiga fr6gor inforrrerade Asa Holmberg om hur planeringen och arbetet
med 2018 flrs Mineral- och smyckestensm6ssa fortskrider.

18.

Ordf<irande Asa Holmberg tackade fdr visat intresse och frirklarade m0tet

avslutat.

Efter en fikastund ftiljde en geologisk potingpromenad anordnad av Asa
Holmberg.
Mdlndal som ovan
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Ingallill

Fresk, sekreterare frir m6tet

Justeras:

(fl*et h*t,1r
Asa Holmberg, ordftiran

M,

mdtet

N."*H{

'{asse

Hult, iusterare

fr*fu

Roger Simonsson, justerare

c:\docurnefits and se8iftgsEdniniet etarlmina dokumentEea\!Em6te ?01

8.d€x

