
Örnsköldsviks Järnvägs Sällskap

Protokoll fört vid årsmöte den 7 mars 2015 kl. 10.00, Örnsköldsvik.

§ 1.  Årsmörts öppnande

        Ordförande hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat.

§ 2.  Dagordningen föredrogs och godkändes.

§ 3.  Årsmötets utlysande

        Årsmötet godkände kallelsen till mötet.

§ 4.  Val av årsmötes presidium

a) Mötet valde Bengt Lindgren att leda årsmötes förhandlingarna.

b) Christina Andersson valdes till sekreterare för årsmötet.

§ 5.  Val av protokolljusterare valdes Åke Norberg och Gun Wallgren

§ 6.  Verksamhetsberättelse 2014. Berättelsen fördrogs och godkändes. 

         Den ekonomiska berättelsen förelåg ej till beslut. Kassören har meddelat att den ej

        finns tillgänglig. Anledningen är att den dator som användes har beslagtagits av krono-

        fogden. Folkets Hus förening han hjälpte med bokföring gick i konkurs och det var an-  

        ledningen. Kassören har talat med konkursförvaltaren som meddelar att materialet ej

        är tillgängligt förrän  konkursförhandlingarna av avslutade.

        Årsmötet beslutade att bordlägga frågan till dess den frågan är löst.

§ 7.  Ekonomisk berättelse

        Årsmötet bordlade frågan till dess ärendet i frågan lösts.

§ 8.  Årsmötet beslutade att bordlägga frågan.

§ 9.  Årsmötet beslutade att  tillstyrka ansvarsfrihet för det 2014 verksamhet förutom året 

        den ekonomiska verksamheten.

§10. Val av ordförande 1 år. 

        Årsmötet valde Hans Lindgren till ordförande för 1 år.

§11. Till ordinarie ledamöter i styrelsen valdes: Rolf Holmberg, Bengt Lindgren, Åke Nor-

        berg, Christina Andersson, Perola Egerlid, Thomas Olofsson.

§ 12.Gun Wallgren och Micael Lindgren valdes till  ersättare för 1 år.



§13. Staffan Lundqvist och Nils Gunnar Persson valdes till revisorer för 1 år.

§14. Morrgan Claesson valdes till revisor ersättare

§15. Thomas Olofsson, Perola Egerlid och Bengt Lindgren valdes till att vara ansvariga för 

        MJ-verksamheten.

16.  Budgeten för 2014 genomgicks. Årsmötet ifrågasatte kostnaden för lokstalls hyran i 

        Mellansel och hemsidans kostnad.

§17. Medlemsavgiften för 2014 fastställdes till 150 kr.

§18. Verksamheten diskuterades: Vi måste försöka skaffa mer köruppdrag. Y7 1001 ska 

        renoveras i kördugligt skick, likaså släpet. Lokskjulet i Björnsjö ska repareras. ÖJS

        skall delta i Björnsjö marknad. 

§19. Övriga frågor.

        Diskussion upptogs angående vikten av att ÖJS har dokumentation på allt vi har och 

        äger. Stationshuset måste bli färdigmålat under sommaren.

§20. Mötet avslutades med att ordförande tackade ledamöterna och önskade ÖJS ett år med

        en spännande och intressant verksamhet.

Vid protokollet

Christina Andersson

Justeras:______________________Åke Norberg________________________Gun Wallgren

        


