TRAFIKTEKNISKA FÖRENINGEN

Protokoll för årsmöte den 13 april 2011 i Göteborg
1. Fastläggande av dagordning
Mötet godkänner dagordningen.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Sittande ordförande, Christer Ljungberg, och sekreterare, Anna Berlin, väljs till
ordförande respektive sekreterare.
3. Val av justeringsman för mötet
Emma Agneman väljs till justeringsman. Röstlängden justeras genom att en
lista skickas runt.
4. Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst
Mötet anser att årsmötet är stadgeenligt utlyst.
5. Styrelsen och revisorernas berättelser samt fråga om ansvarsfrihet för
styrelsen
Verksamhetsberättelsen är uppkopierad och finns tillgänglig för samtliga
mötesdeltagare. Christer sammanfattar verksamhetsberättelsen för år 2010.
Jesper Skiöld (kassör) redovisar årets resultat- och balansräkning samt 2011
års budget.
Christer läser upp revisorernas berättelse, vilken är undertecknad av
revisorerna Kent Nyman och Sylvia Yngström Wänn. Revisorerna hade inga
synpunkter på styrelsens redovisning och årsbokslut.
Mötet beslutar därefter att styrelsen 2010 får ansvarsfrihet.
6. Val av styrelseledamöter och suppleanter
Sekreterare 2010 Anna Berlin och suppleant 2010 Ola Wilhelmsson avgår.
Valberedningens förslag på nya styrelsemedlemmar läses upp av Christer.
Mötet ger inga ytterligare förslag. Samtliga val till ny styrelse sker i klump.
Till kassör omväljs Jesper Skiöld.
Till ordinarie ledamot omväljs Annika Kieri.
Till ny ordinarie ledamot väljs Tobias Thorsson.
Till suppleant omväljs Helena Johansson.
Till ny suppleant väljs Björn Gunnarsson.

Christer tackar Anna för det arbetet de genomfört i styrelsen under flera år.
7. Val av revisorer och suppleant
En av två revisorer och en av två revisorsuppleanter väljs varje år.
Valberedningens förslag på revisor och suppleant läses upp av Christer.
Till ny revisor väljs Johan Peterson och till ny revisorsuppleant väljs Ola
Wilhelmsson.
8. Utseende av valnämnd
Ny valnämnd väljs varje år. Hela valnämnden omväljs. Dessa är Kjell
Säfvestad, Anki Ingelström och Kristina Schmidt.
9. Beslut om årsavgift
Mötet väljer att årsavgiften ska vara densamma som tidigare år, dvs 250 kr för
ordinarie medlemmar och 50 kr för studerande.
10. Övriga ärenden
PG Andersson redovisar planerna för den kommande studieresan som är
planerad till 22-25 september 2011. Temat för studieresan är tänkt att vara
Stadsförnyelse och hållbara transporter och kommer att gå till städer i
Schweiz, Tyskland och Frankrike. Deltagarna tar sig själva till och från
startpunkten men därefter kommer alla resor lokalt att göras med tåg och
ordinarie kollektivtrafik.
Nästa årsmöte kommer att hållas i Stockholm.
11. Mötet avslutas
Mötet avslutas.
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