Protokoll ftirt vid flrsmtite i Griteborgs Geologiska
F6rening 2019 -03 -04 pil Prytzgatan 29, Mdlndal

1.

Ordftirande Asa Holmberg hiilsade de niirvarande viilkomna och fdrklarade
irsmcitet 6ppnat. Dagordningen godk?indes.

2.

Till ordftirande ftir m<itet uts&gs Asa Holmberg.

3.

Till

4.

Hult och Roger Simonsson utsflgs att jiimte ordftirande justera dagens
protokoll.

5.

Frflgan om kallelse gitt ut ilaga ordning besvarades med ja.

6.

sekreterare ftir mcitet utsigs

Inga-Lill Fresk.

Lasse

Styrelsens 6rsberiittelse delades ut
genomliisning.

till

de niirvarande och godkiindes

efter

t

7.

Bokslutet gicks igenom och godktindes. Revisorernas ber?ittelse liistes upp och
godkiindes.

8.

Styrelsen beviljades firll och tacksam ansvarsfrihet ftir det gingna
verksarnhetsiret.

9.

Till styrelseledamriter fiir

10.

Till revisorer for

11.

Till valberedare ftir

12.

Besl6ts att medlemsavgiften ftir 61 2020 skulle ftrrbli ofbriindrad, dvs kr 200 ftrr
vuxna (&llda 18 6r och diirdver) och kr 300 ftrr familj (oavsett storlek) samt ftir
ungdomar upp till 18 er kr 50. Ocksi ofiiriindrat bes16,ts att studerandekanvara
medlemmar fiir kr rc}litt under tre 8r av studietiden.

13.

Besltits att ordftlrande och den som vid styrelsens konstituering utses till kassdr
var och en fijr sig - tecknar fiireningens firma.

14.

Inga motioner eller skrivelser hade inkommit.

15.

Under ciwiga frigor informerade Asa Holmberg om hur planeringen och arbetet
med2019 6rs Mineral- och smyckestensmiissa fortskrider.

16.

Ordfiirande Asa Holmberg tackade ftir visat intresse och fiirklarade mdtet
avslutat.

tid av tvhFtr omvaldes Heit:r, Groustra, Roger
Simonsson, Anders Ryngdal och Inga-Lill Fresk samt nyvaldes Rigmor Groustra.
en

en tid av ett flr omvaldes Karin Henningsson och Petra Groustra.
en tid av tvit 6r omvaldes Gdran Svensson.
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Dtirefter ftljde en geologisk qurz anordnad av Gdran Svensson.
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Lasse Hult, justerare

Roger Simonsson, justerare
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