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Protokoll fört vid 
Ryssby Garveriförenings 

Årsstämma 2015 05 10 
 
 

Närvarande: 
Sven-Olof Sjöholm, Kersti Jormfeldt, Andreas Bergström, Hans 
Hermansson, Hans Angel, Marie Angel, Erik Aronsson och Inga Angel. 
Årsmötet hölls på andra våningen i garveriet. 
 
Ordförande, Sven-Olof Sjöholm, hälsade de närvarande välkomna. 
 

1. På frågan om dagordningen kunde godkännas, svarade samtliga ja. 

2. Till ordförande för årsstämman valdes sittande, Sven-Olof 
Sjöholm, och till sekreterare valdes Inga Angel. 

3. Till att justera protokollet valdes Erik Aronsson och Andreas 
Bergström. 

4. Man ansåg att möter hade blivit behörigen utlyst. 

5. Verksamhetsberättelsen lästes upp av Sven-Olof, och blev 
godkänd av de närvarande. 

6. Eftersom kassören inte kunde närvara vid årsmötet, läste Sven-
Olof upp redovisningen av bokslutet och revisionsberättelsen. 

7. De närvarande beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen.  

8. Sven-Olof Sjöholm omvaldes till ordförande under ett år. 

9. Lena Ferm och Erik Aronsson har ett år kvar på sin 
styrelseperiod. Marie Angel omvaldes på två år och Sven-Erik 
Svensson nyvaldes, också på två år. 



2	  
	  

10. Till suppleanter valdes Inge Andersson och Kersti Jormfeldt. 
En suppleantplats är inte tillsatt. 

11. Till revisorer valdes Pernilla Janner och Gudrun Roslund. 

12. Ingen valberedning utsågs. 

13. Ingen kostnad för medlemsavgiften bestämdes, utan var och en 
får betala den summa man själv vill. Inbetalningskort för 
medlemsavgiften bör delas ut till hushållen. 

14. Varken motioner eller andra frågor fanns att diskutera. 

15. Sven-Olof tackade de närvarande och avslutade årsstämman. 

Efter stämman spelade Hans Angel upp en CD-skiva, där hans far, 
Jacob Angel, blev intervjuad om garveriet och garvning.  
Intervjun var inspelad någon gång i början av 1980-talet. Jacob Angel 
avled 1985.  
Under tiden skivan spelades, bjöds de närvarande på korv med bröd, 
dricka och kaffe. 
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Inga Angel 
Sekreterare 

	  

Sven-Olof Sjöholm 
Ordförande 

 
	  

Erik Aronsson 
Justerare 

	  

Andreas Bergström 
Justerare 

	  


