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Protokoll fört vid årsmöte i Kinda Kanals Vänner på Vårdnäs Stiftsgård
2007-07-01.
Närvarande: 35 medlemmar varav 4 från styrelsen samt 2 talare, Hans Nilsson, föreståndare
Stiftsgården samt Sigvard Hallendorff, utredare av upplevelseområdet Kinda Kanal.
Mötet inleddes med en tyst minut för att hedra de under verksamhetsåret avlidna medlemmarna
Sture Hjalmarsson och Bertil Nilsson.

§1

Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade årsmötet.

§2

Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
Föreslogs ”sittande” på båda posterna.
Beslutade mötet att välja Bengt Senneberg som mötesordförande och Håkan
Liljeström som sekreterare enligt förslag.

§3

Val av två protokolljusterare.
Föreslogs Sören Hellberg och Margareta Carling.
Beslutade mötet att välja Sören Hellberg och Margareta Carling som
protokolljusterare.

§4

Fastställande av årsmötets behöriga utlysning.
Kallelse är utsänd 2007-05-28 med post till samtliga medlemmar samt med mail.
Enligt stadgarna skall kallelse göras senast 14 dagar före mötets genomförande.
Mötet beslutade att årsmötet är behörigen utlyst.

§5

Styrelsens års- och förvaltningsberättelse redovisades av ordföranden.
Mötet beslutade att godkänna berättelserna och lägga dem till handlingarna.

§6

Revisorernas berättelse.
Berättelsen upplästes av revisorn Bo Pettersson.
Mötet beslutade att godkänna berättelsen och lägga den till handlingarna.
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§7

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Beslutade mötet att beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§8

Val av ordförande intill dess att 2008 års årsmöte avhållits.
Föreslog valberedningen Bengt Senneberg.
Valde mötet Bengt Senneberg som ordförande för kommande mandatperiod.

§9

Val av styrelseledamöter på två år.(I tur att avgå är: Niklas Hallkvist, Lars Lööw,
Hans Sundin, Margareth Wiklund och Joakim Johansson)
Föreslog valberedningen omval av samtliga ovan nämnda.
Beslutade mötet att välja de av valberedningen föreslagna kandidaterna.

§ 10

Val av två revisorer på ett år. (Nuvarande är Bo Pettersson, Nils Lindefalk)
Föreslog valberedningen omval av samtliga ovan nämnda.
Beslutade mötet att välja de av valberedningen föreslagna kandidaterna.

§ 11

Val av valberedning för ett år. (Nuvarande är Hans Sundin och Rolf Vårdstedt)
Föreslog valberedningen omval av samtliga ovan nämnda.
Beslutade mötet att välja de av valberedningen föreslagna kandidaterna.

§ 12

Informerade ordföranden om den stadgeändring som gjordes på årsmötet 2006
beträffande medlemsstatus. Ständigt medlemskap skall ej finnas framgent. Detta
berör dock ej de som redan nu har den formen av medlemskap utan endast nya.
Förslag till beslut om medlemsavgift för 2008.
Styrelsens förslag är att årsavgiften skall vara 100:- för år 2008.
Beslutade mötet att fastställa styrelsens förslag om 100 kr från år 2008.

§ 13

Övriga frågor från styrelse och medlemmar.
a) Skylt i Rimforsa om tilläggsplats för Kind saknas efter vägarbeten. Lars Lööw
tar hand om frågan.
b) Skyltar vid Sturefors (Vist) skymmer för trafiken. Kanalbolaget gör skrivelse
till vägverket om problemet.
c) Ordföranden presenterade en skylt till museet för att främja besöken. Skylten
kommer att sättas upp under dagen.
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d) Lars Lööw informerade om de skyltar som kanalbolaget kommer att sätta upp
vid alla slussar och sedermera också vid andra sevärdheter längs kanalen.
Dessa kommer att innehålla information om aktuell plats och annat viktigt.
Skyltarna görs i samarbete med länsstyrelsen och hembygdsföreningarna.
e) Informerade ordföranden om styrelsens arbete för att främja kanalen och dess
fortbestånd och utveckling. Kinda och Linköpings kommuner har börjat inse
värdet av kanalen som turistattraktion och därtill kopplade mervärden för bland
annat den lokala arbetsmarknaden.

§ 14

Avslutning. Ordförande avslutade årsmötet och tackade närvarande för deltagandet
och visat intresse.

Vid protokollet

Håkan Liljeström
Sekreterare

Bengt Senneberg
Ordförande

Protokolljusterare

Sören Hellberg
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