TRAFIKTEKNISKA FÖRENINGEN

Protokoll
Protokoll fört vid föreningens årsmöte den 14 april 2010 på Piperska muren i Stockholm.
59 personer var närvarande på årsmötet.

1. Fastläggande av dagordning
Utsänd dagordning godkändes.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande för årsmötet valdes sittande ordförande Christer Ljungberg och till
sekreterare för mötet valdes Ola Wilhelmsson.
3. Val av justeringsman för mötet
Till justeringsman för mötet valdes Patrik Lundqvist. Närvarolista skickades runt.
4. Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst
Mötet ansåg att årsmötet är stadgeenligt utlyst.
5. Styrelsen och revisorernas berättelser samt fråga om ansvarsfrihet för
styrelsen
Styrelsen 2009 presenterades. Christer presenterade kort huvuddragen i
verksamhetsberättelsen vilken fanns tillgänglig för mötesdeltagarna i sin helhet.
Inga synpunkter framfördes på verksamhetsberättelsen.
Jesper Skiöld (kassör) redovisade det ekonomiska resultatet för 2009. Även den
ekonomiska redovisningen fanns i sin helhet tillgänglig för mötesdeltagarna.
Linda Wahlman (revisor) sammanfattade revisorernas berättelse vilken inte
innehöll några anmärkningar på styrelsens redovisning och årsbokslut.
Mötet beslutade därefter att styrelsen 2009 fick ansvarsfrihet.
6. Val av styrelseledamöter och suppleanter
Valnämndens förslag till styrelse för 2010 redovisades av Kjell Säfvestad. Mötet
gav inga ytterligare förslag. Samtliga föreslagna valdes i klump.
Till ordförande omvaldes Christer Ljungberg.
Till ordinarie ledamot omvaldes Paulina Eriksson, Annelie Paavo och Anna Berlin.
7. Val av revisorer och suppleant
Valnämndens förslag presenterades och mötet hade inga ytterligare förslag.
Till ny revisor valdes Kent Nyman.
Till ny revisorssuppleant valdes Linda Wahlman.

Valnämnden hade även fått ytterligare en uppgift, att skapa en Reflexenredaktion. Valnämnden kunde för årsmötet presentera den länge efterlängtade
redaktionen som kommer att bestå av Linda Wahlman och Sara Hesse.
8. Utseende av valnämnd
Ny valnämnd väljs varje år. Hela valnämnden omvaldes. Dessa är Kjell
Säfvestad, Anki Ingelström och Kristina Schmidt.
9. Beslut om årsavgift
Jesper Skiöld inledde denna punkt med att presentera budget för 2010. Med
anledning av att Vägverket har sagt upp det avtal vilket finansierat tryck och
distribution av Reflexen kommer föreningens kostnader att öka under 2010. För
att balansera de ökade kostnaderna föreslog styrelsen en höjning av årsavgiften
2011 till 250 kr för ordinarie medlemmar men oförändrad årsavgift på 50 kr för
studenter. Mötet godkände detta.
En fråga angående möjligheter till studieresa i föreningens regi ställdes. Styrelsen
noterade intresset och ansåg att det kunde vara en intressant aktivitet. Kan ett
nytt avtal med Trafikverket slutas om ekonomiskt stöd till utgivning av Reflexen
kan medel redan under 2010 eventuellt frigöras.
10. Övriga ärenden
Inga övriga ärenden var anmälda.
11. Mötet avslutas
Christer avslutar mötet och nämner att nästa årsmöte kommer att hållas i
Göteborg
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