Protokoll från Myntklubben Skilling Bancos
årsmöte 2015-03-12
Tid och plats: ABF’s lokaler Badhusgatan 8, klockan 18.30
Närvarande: Leif S., Ulf B., Lars B., Siv F., Lars S., Torbjörn L., Fredrik L., Tony K.
§ 1. Val av mötesordförande.
Mötet valde Leif Skarp till mötesordförande.
§ 2. Val av årsmötessekreterare och justeringsman.
Mötet valde Tony Kjellström till årsmötessekreterare och Fredrik Lundin till justeringsman.
§ 3. Fråga om mötets behöriga utlysande.
Mötesdeltagarna ansåg att mötet var behörigt utlyst.
§ 4. Redovisning av det gångna verksamhetsåret.
Leif Skarp gick kortfattat igenom det gångna verksamhetsåret. Föredrag, Helsingborgsresan till Frimynt och
Myntets dag har varit de huvudsakliga aktiviteterna. Föreningen hade 14 betalande medlemmar under 2014.
§ 5. Redovisning av kassarapport – 2014.
Tony Kjellström redogjorde för klubbens ekonomi år 2014. Ett undererskott på 3626 kr kunde rapporteras.
(Det var budgeterat ett underskott på 2700 kr för 2014). Föreningen hade vid årsskiftet en bokförd behållning
på 53 743kr.
§ 6. Redovisning av budget – 2015.
Tony Kjellström presenterade ett förslag på budget för nästa verksamhetsår. Inkomster på 4000 kr och utgifter på
10 000 kr ger ett underskott på 6000 kr. Det budgeterades bland annat -3000 kr för Helsingborgsresa och -3000
kr för en myntmässa i klubbens regi.
§ 7. Revisorernas bedömning.
Hans Sävenhed och Torbjörn Lindström har varit föreningens revisorer. De uppgav att föreningens bokföring var
i god ordning och tillstyrkte att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
§ 8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för årets förvaltning.
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för årets förvaltning.
§ 9. Val av ordförande, Leif Skarp har ett år kvar på sitt mandat
Val av vice ordförande , Fredrik Lundin har ett år kvar på sitt mandat
Val av kassör, webmaster, Tony Kjellström har ett år kvar på sitt mandat.
Val av suppleant för en tid av 1 år (Lars Berg)
Det diskuterades huruvida ordf och vice ordf skall väljas vartannat år, men det står inget om det i stadgarna.
Odförande Leif Skarp har ett år kvar på sitt mandat och Vice Ordförande Fredrik Lundin har också ett år kvar på
sitt mandat. Tony Kjellström har meddelat att han avgår som kassör men kan fortsätta som webbmaster men med
en låg ambitionsnivå. Ingen ny kassör kunde utses och posten är därmed tills vidare vakant.
Lars Berg valdes till suppleant för en tid av 1 år.
§ 10. Val av revisorer. (Torbjörn Lindström, Hans Sävenhed)
Torbjörn Lindström och Hans Sävenhed valdes till revisorer.
§ 11. Val av 2 firmatecknare (var för sig)(kassör, ordförande).
Eftersom posten som kassör är vakant så måste firmatecknare för kassör lösas vid ett senare tillfälle.
§ 12. Årsavgift 2016.
Mötet beslutade att behålla årsavgiften oförändrad, dvs. 100 kronor.
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§ 13. Planering av nästa års aktiviteter. Programmet hösten 2015/våren 2016.
Planering av nästa års aktiviteter gavs i uppdrag till den nya styrelsen.
§ 14. Antik och samlarmässa.
Diskussioner och arbete kring ev. myntmässa gavs i uppdrag till en grupp bestående av Fredrik Lundin,
Leif Skarp och Siv Frid.
§ 15. Resa till Frimynt Helsingborg.
Roger Lind håller i resan till Frimynt den 25/4-2015 och har uppmanat medlemmarna att göra reklam för resan.
§ 16. Kommande myntauktion.
Även arbete kring en ev. myntauktion gavs i uppdrag till gruppen som jobbar med Antik och samlarmässa.
§ 17. Höstresa 2015.
En utflykt till myntmässan i Norrköping skall planeras in.
§ 17. Vårresa 2016.
Myntklubben skall fortsätta att arrangera bussresa till Frimynt i Helsingborg.
§ 18. Övriga frågor.
En fråga om valberedning diskuterades. Mötet enades om att myntklubben skall försöka tillsätta en valberedning
under året.
§ 20. Mötets avslutande.
Leif Skarp förklarade mötet avslutat.
Vid pennan,

Tony Kjellström
Linköping 2015-03-13
Justeras,

Fredrik Lundin
Linköping

