TRAFIKTEKNISKA FÖRENINGEN

Protokoll fört vid föreningens årsmöte den 2 april 2003 på Hotel Globe i Stockholm.
39 personer var närvarande på årsmötet.

§0. Fastslagande av dagordning
Dagordningen för årsmötet fastlades.

§1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Per Nettelblad valdes till ordförande och Sylvia Yngström Wänn till sekreterare för mötet.

§2. Val av justeringsman
Johan Peterson valdes till justeringsman för mötet.

§3. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
Årsmötet förklarades stadgeenligt utlyst.

§4. Styrelsens och revisorernas berättelser samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Per Nettelblad redovisade att verksamhetsberättelsen skickats ut, se bilaga 1, och om frågor
fanns kunde dessa ställas. Synpunkten att mer information om Mentor-projektet borde spridas
framfördes.
Malin Steen föredrog den ekonomiska redovisningen för 2002, se bilaga 2.
Revisionsberättelsen, som tillstyrkte att styrelsens ledamöter skulle beviljas ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2002, läste upp revisorn Gunnar Berglöf.
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2002.

§5. Frågan om utökad styrelse
Idag säger föreningens stadgar att styrelsen ska bestå av 5 ordinarie ledamöter och 2
suppleanter. För att styrelsen ska vara beslutsmässig krävs minst 3 närvarade vid
styrelsemöte.

Önskemål finns att utöka antalet ledamöter i styrelsen för att fördela arbetsinsatserna mer och
minska kraven på respektive ledamot. Årsmötet beslöt att godkänna följande stadgeändring
som även beslutades på förra årsmötet. ”Styrelsen ska bestå av minst 5 ordinarie ledamöter
och 2 suppleanter. För att styrelsen ska vara beslutsmässiga ska minst hälften av ledamöterna
vara närvarande”.

§6. Val av styrelseledamöter samt suppleanter
Valnämndens förslag framgår av bilaga 3.
Patrik Lundkvist valdes till ledamot för två år, Sylvia Yngström Wänn valdes till ledamot för
två år och Max Falk valdes till ledamot för två år. Kristina Schmidt valdes till suppleant för
två år.
§7. Val av revisorer och suppleant
Valnämndens förslag framgår av bilaga 3.
Anders Eklind valdes till revisor för två år. Malin Steen valdes till revisorssuppleant för två
år.

§8. Utseende av valnämnd
Till valnämnd 2003 utsås Björn Salomonsson, Mathias Wärnhjelm och Annika Feyting.

§9. Beslut om årsavgift
Malin Steen presenterade år 2003s budget, bilaga 4. Styrelsen föreslår en oförändrad
medlemsavgift på 200 kr för ordinarie medlemmar och 50 kr för studenter. Årsmötet beslöt i
enlighet med detta.

§10. Övriga ärenden
Inga övriga ärenden fanns, varför ordföranden förklarade årsmötet avslutat.
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