TRAFIKTEKNISKA FÖRENINGEN

Protokoll fört vid föreningens årsmöte den 20 april 2004 i Göteborg.
22 personer var närvarande på årsmötet.
§0. Fastläggande 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
Ulf Agermark 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
Sylvia Yngström Wänn redovisade verksamhetsberättelsen för år 2003, se bilaga 1.
Patrik Lundqvist föredrog den ekonomiska redovisningen för 2003, se bilaga 2.
Revisionsberättelsen, som tillstyrkte att styrelsens ledamöter skulle beviljas ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2003, läste upp.
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2003.
§5. Val av ny ordförande
Valnämndens förslag framgår av bilaga 3.
Årsmötet valde Kristina Schmidt till ny ordförande för föreningen.
§6. Val av styrelseledamöter samt suppleanter
Valnämndens förslag framgår av bilaga 3.
Karin Björkman valdes till ledamot för två år och Kent Nyman valdes till ledamot för två år.
Monika Berntman valdes till suppleant för två år och Linda Wahlman valdes till suppleant för
två år.

§7. Val av revisorer och suppleanter
Valnämndens förslag framgår av bilaga 3.
Kjell Säfvestad valdes till revisor för två år. Johan Peterson valdes till revisorssuppleant för
två år.
§8. Utseende av valnämnd
Till valnämnd 2003 utsås Per Nettelblad, Mathias Wärnhjelm och Annika Feyting.
§9. Beslut om årsavgift
Styrelsen föreslår en oförändrad medlemsavgift på 200 kr för ordinarie medlemmar och 50 kr
för studenter. Årsmötet beslöt i enlighet med detta.
§10. Regeländring rörande exjobbsstipendiet

Styrelsen föreslår följande regeländring vad gäller regler för stipendium för
examensarbete/C-uppsatser:
1) Rubriken ändras till ”Regler för trafiktekniska föreningens stipendium för
examensarbete/D-uppsatser” istället för nuvarande ”Regler för trafiktekniska
föreningens stipendium för examensarbete/C-uppsatser”.
2) Den andra meningen i 2§ ändras till ”Arbetet skall vara godkänt som examensarbete
eller D-uppsats” istället för nuvarande ” Arbetet skall vara godkänt som
examensarbete eller C-uppsats”.
Regeländringen föreslås därför att styrelsen i valet av stipendiater inte tycker att C-uppsatser
borde tävla med D-uppsatser och exjobb då C-uppsatserna är mindre omfattande vad gäller
nedlagd tid.
Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag.
§11. Övriga ärenden
Inga övriga ärenden fanns, varför ordföranden förklarade årsmötet avslutat.
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