Protokoll från årsmötet 7/5 2017 i Motala Folkets Hus
1) Ordföranden Lisa Lennartsson hälsar välkommen och öppnar mötet.
2) Val av presidium. Mötets ordförande blev Ann-Sofie Andersson och till sekreterare
valdes Roland Törnqvist.
3) Valda till protokolljusterare blev Eva Dybing och Jan Johansson
4) Kallelsen beslutades utskickad enligt stadgarna.
5) Föreslagen dagordning godkändes.
6) Berättelser:
A) Lisa föredrar verksamheten under 2016
B) Ekonomisk berättelse, önskemål om att administrativa
kostnaderna skall specificeras tydligare.
C) Revisorernas berättelse för 2016 som efter granskningen rekommenderar
styrelsen ansvarsfrihet.
7) Beslut tas om styrelsens ansvarsfrihet.
8) Bengt föredrar tankarna om medlemsavgift 2018, styrelsen föreslår ingen höjning.
Förslag framkom att familjemedlemsskap ska återinföras. Lisa avråder p.g.av att varje
medlem måste ha ett eget medlemsnummer i bokföringen. Herman föreslår
ungdomsmedlemskap om 50.kronor Styrelsen får ta med frågan till nästa årsmöte
och kolla med Björn om hur det går i bokföringen. Mötet beslutar att ha samma som
tidigare, 100 kronor för enskild, 300 för föreningar och 500 för företag.

Ett avbrott gjordes då två herrar kungjorde att den gamla Badhusföreningen läggs
ner och kvarstående pengar, 18 000 kronor, skänks till ARV. Mötesdeltagarna tar
tacksamt emot gåvan.
9) Budget 2017 och 2018. Lisa föredrar verksamhetsplaneringen. ARV önskar
medfinansiera gruv- seminarium under året med Tranås gruppen. Budget lagd till
80 000:-. Övriga aktiviteter är föreläsningar och utåtriktad information som att dela
ut broschyrer. Herman inflikar om arkivet på hemsidan som Christer och Mårten lagt

ner mycket arbete på, detta uppskattas. Vi önskar och tror på många nya
medlemmar- mål 1000 medlemmar till årsskiftet. Fattas aktivitetsgrupp i Motala,
som vi behöver hjälpas åt att skapa. Mötet beslutade godkänna förslagen.
10) Beslut om att inga arvoden betalas generellt. Milersättning blir 18,50/mil vid uppdrag
för föreningen.
11) Val av styrelse görs enligt valberedningens förslag. Lisa kvar 1 år som ordförande.
Omvalda två år blir Christer, Rune och Herman. Bengt, Anso, Roland kvarstår ett år.
Till revisor för 2 år omvaldes Jan Johansson. Gunilla Högberg har 1 år kvar.
Revisorsersättare omvaldes Ulla Lagerstedt Johansson..
12) Valberedningen omvaldes för 1 år: Enar Andersson, Eva Seilitz och Lena Haagman.
Mötet gör paus för föredrag av Andreas Vos som visar bilder från dykningar i Öresund och
Hanöbukten.

13) Nya frågor för beredning till styrelsen.
Förslag att styrelsen ser över möjligheterna att påbörja dykningar på bottnar i
Vättern.
Anso vill sprida hemsidan maximalt. Poängterar att vi samlar massor av
handlingar och material där, dvs vi är otroligt aktiva.
Lisa utvecklar tankar om samarbete med Tranås gruppen.
Herman presenterar tankar om värvningskampanjer. 1000 medlemmar är
målet.
Förslag om att få igång grupp i Motala och en grupp Jönköping.
Styrelsen planerar att delta i ”Vattenresan” i Jönköping i augusti.
Eva ger förslag om att ha föredrag/utbildning i skolor etc. Ha hemsidan som
kraftfull kunskapsbank.

14) Rapporter presenteras
A) Försvarets ansökan - Christer visar Power Point-bilder.
B) FMV granatsprängningar.- Christer berättar om överklandet. Roland berättar
om sprängning under vatten.

C) Karlsborgs Flygplats: - Christer berättar att det kommer att bli ett omtag för
ansökningen om 5-dubbling av verksamheten.
D) Gasborrning: - Rune. Ingen verksamhet fram till s nu. Bolaget jobbar i Afrika.
E) Gruvan Norra Kärr – Rune om att det är överklagat till Kammarrätt i
Sundsvall. Svar från Tasman har förlängd tid.
F) Hemsidan –Bengt, Christer. Det har varit ett stort arbete.
G) Tranåsgruppen samarbete? – Lisa. Eventuellt blir det ett seminarium i höst
om domen i Kammarrätten föranleder åtgärder för att fortsätt processen att överklaga.
H) Övrigt och pressmeddelanden –Anso

15) Föreläsning av Andreas Vos. Se ovan.
16) Mötet avslutas.
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