PROTOKOLL fiirt vid

Lunds universitetshistoriska sällskaps årsmöte torsdagen den
kl. 18.00 i aulan i Genetikhuseto Sölvegatan 29 b, Lund

2t april2022

1. Årsmötets öppnande
Sällskapets ordftirande

2.

Ulf Kömer ftirklarar årsmötet öppnat.

Val av ordfïirande och sekreterare für årsmötet
Årsmötet väljer Ulf Körner till mötesordforande. Ulf Körner åtar sig även att ft)ra
protokoll.

3.

Val av två justeringspersoner och tillika rösträknare
Å¡smötet väljer Peter Nilsson-Ehle och Björn Wittenmark till justeringspersoner och
rösträknare.

4.

Fråga om årsmötets stadgeenliga sammankallande
Ärsmötet ftirklarar årsmötet stadgeenligt sammankallat.

5.

Godkännande av dagordning
,{rsmötet godkänner dagordningen

6.

Styrelsens verksamhetsberättelse for 2021
Ordforanden sammanfattar verksamhetsberättelsen. Styrelsens verksamhetsberättelse
godkänns.

7.

Ekonomisk redovisningfür 2021
Den ekonomiska årsredovisningen godkänns.

8.

Revisionsberättelse och fastställande av bokslut
Klas Odeskog informerar om dagens syn på revisorsuppdraget och ft)redrar
revisionsberättelsen. Revisionsberättelsen läggs till handlingarna och bokslutet
fastställs.

9.

Frågan om ansvarsfrihet fär styrelsen
Styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

10. Val av ordfürande
,{rsmötet väljer Ulf Kömer till ordforande på I år
11. Val av styrelseledamöter och två revisorer jåimte suppleanter
I enlighet med valberedningens florslag väljs Elsa Trolle Önnerfors, Petra Francke,
Magnus Jerneck, Bjöm Magnusson Staaf, Fredrik Tersmeden och Hjördis Kristenson
ftir en ny tvåårsperiod i styrelsen till 2024. Gunnel Holm väljs om på 1 år efter
Thomas Kaiserfeld som har avsagt sig styrelseuppdraget. Valda till år 2023 är Boel
Billgren, Göran Bucht, Inga Elding, Lars Haikola, Peter Nilsson-Ehle och Göran
Larsson.

I enlighet med valberedningens forslag väljs Klas Odeskog och PG Nilsson om till
revisorer på 1 år. Till revisorssuppleant på I år väljs Nils Dencker samt Klemens
Ganslandt.

l2.Yal av tre ledamöter i valberedningen¡lLr:
Till ledamöter i valberedningen väljs Charlotte Erlanson-Albertsson, -Göran Bexell
och Lynn Akesson.
13. Fastställande av budget

for 2022
Budgeten fastställs i enlighet med styrelsens ftirslag.

årsavgift for 2023
Arsavgiften fastställs i enlighet med styrelsens forslag till oftirändrat

14. Fastställande av

200 kr med en
tilläggsavgift for portokostnad for medlem som önskar fÍi årsboken hemskickad med

post.

15. Övriga ärenden
Ordloranden ftirklarar årsmötet avslutat

Lund som ovan

(

Justeras

u
Peter Nilsson-Ehle

Björn Wittenmark

