
Kallelse till årsmöte torsdag 23 februari 2023, 14:00.
Plats: Biologiska museet, Oskarshamn.

Dagordning
1. Mötet öppnas.

2. Val av mötesfunktionärer:
a) mötesordförande
b) mötessekreterare
c) två justerare tillika rösträknare att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet.

3. Godkännande av dagordningen.

4. Årsmötets behöriga utlysande.

5. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2022.

6. Kassarapport och revisionsberättelse.

7. Ansvarsfrihet för styrelsen.

[8. Val av ordförande på två år. Ej aktuellt i år; ordförande valdes 2022 på två år.]

9. Val av styrelsemedlemmar på ett eller två år.
År 2023 avgår Vidar Aldorsson, Christer Ek och Margareta Söderberg.
År 2024 avgår Ingemar Andersson, Hans Bolling, Lars Tybrandt och Åke Rühling (även vald som ordförande)

10. Val av revisor och revisorssuppleant på ett år (nuvarande Kaj Lindholm respektive Kristina Nilsson).

11. Val av valberedning på ett år (nuvarande Ingemar Nilsson).

12. Fastställande av medlemsavgiften för år 2024.

13. Mötets avslutande.

Program för våren och sommaren sänds ut kring påsk. Närmaste aktiviteter:

21 februari, tisdag 13:00. Museivisning. Guidad visning av Biologiska museet, särskilt avsedd för 
vinterlovslediga ungdomar. Samling vid museets entré, Gyllings väg 9. 

23 februari, torsdag 14:00. Årsmöte. Se ovan! 

13 april, torsdag 12:00. Lunchpromenad i stadsparken. Samling vid Oskarshamns kyrka. Vi ser på luddvårlök, 
trollhassel  och andra vårväxter i stadsparken. Promenaden avslutas vid järnvägsstationen där vi kan äta 
lunch tillsammans.

Efter årsmötesförhandlingarna: Virbos skärgård. Christer Ek visar 
bilder och berättar. Kaffe serveras!



Protokoll fört vid Årsmöte med 

Biologiska Sällskapet i Oskarshamn  

 

Datum:  2023‐02‐23 

Lokal:  Biologiska museet Oskarshamn 

 

§1 

Ordförande Åke Rühling hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 

 

§2 

Val av mötesfunktionärer.  Till mötesordförande valdes Åke Rühling. Till sekreterare för 

årsmötet valdes Christer Ek. Till protokolljusterare och rösträknare för årsmötet valdes Mats 

Källenius och Marie‐Louise Källenius. 

 

§3 

Godkännande av dagordning. Den föreslagna dagordningen godkändes av årsmötet. 

 

§4 

Årsmötets behöriga utlysande. Årsmötet godkände årsmötets utlysande enligt stadgarna. 

 

§5 

Verksamhetsberättelse.  Årsmötet godkände styrelsens verksamhetsberättelse för 2022. 

 

§6 

Kassarapport och revisionsberättelse.  Årsmötet fick ta del av föreningens kassarapport och 

revisionsberättelse för 2022 där revisorerna föreslog ansvarsfrihet för styrelsen. 

 

§7 

Ansvarsfrihet.  Årsmötet godkände och beviljade ansvarsfrihet för styrelsen 2022. 

 

§8 

Val av styrelseledamöter.  Till styrelseledamöter på två år valdes Christer Ek    Margareta 

Söderberg  och Vidar Aldorsson.   

 

§9 

Val av revisor och revisorsuppleant.  Till revisor på 1 år valdes Kaj Lindholm och till 

revisorsuppleant på 1 år valdes Kristina Nilsson 

 

§10 

Val av valberedning. Till valberedning på 1 år valdes Ingemar Nilsson 



§11 

Medlemsavgift 2023.  Årsmötet fastställde den föreslagna medlemsavgiften för 2023 till 50:‐  

 

§12 

Mötets avslutande: Då inga fler frågor förelåg förklarade mötesordförande dagens årsmöte 

avslutat. 

 

 

Efter årsmötesförhandlingar intogs kaffe och kaka tillsammans med en bildvisning från 

Virboskärgården av Christer Ek 

 

 

 

Vid protokollet      20223‐02‐23        Christer Ek  /  sekreterare  

 

 

 

 

Protokolljusterare: 

 

Mats Källenius      Marie‐Louise Källenius 

 

 

 

 

 

Justeras ordf: 



Revisionsberättelse 

• 

Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i 
Biologiska Sällskapet i Oskarshamn för räkenskapsåret 2022. Det är styrelsen 
som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är 
att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av revisionen. 

Årsredovisningen ger en rättvisande bild av Sällskapets resultat och ställning i 
enlighet med god redovisningssed i Sverige. 

Styrelsens ledamöter har, enligt vår bedömning, inte handlat i strid med 
Sällskapets stadgar. Vi tillstyrker att årsmötet fastställer resultaträkningen och 
balansräkningen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret 2022 . • Mörtfors 2~~3-01-19 
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Kaj tindholm 
Revisor 
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Kristina Nilsson 
Revisorssuppleant 
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