
Årsmöte i Populärvetenskapliga föreningen i Härnösand

Tid och plats: torsdagen den 8 oktober 2015 kl. 18.30, Technichus, Härnösand

§ 1 Magnus Oskarsson förklarar årsmötet öppnat.

§ 2 Till mötesordförande valdes Magnus Oskarsson och till mötessekreterare valdes Nina 
Eliasson.

§ 3 Till protokolljusterare valdes Staffan Nyström.

§ 4 Förelagt förslag till dagordning godkändes.

§ 5 Årsmötesdeltagarna förklarade årsmötet stadgeenligt utlyst.

§ 6 Verksamhetsberättelsen föredrogs av Nina Eliasson och lades med godkännande till 
handlingarna.

§ 7 Den ekonomiska redogörelsen för verksamhetsåret 2014-2015 föredrogs av Claes Ahlin 
och godkändes av årsmötet.

§ 8 Revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2014-2015 upplästes av Anders Nordin.

§ 9 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014-2015.

§ 10 Till ordförande 2015-2016 omvaldes Magnus Oskarsson.

§ 11 Inför året 2015-2016 omvaldes Nina Eliasson, Claes Ahlin och Lennart von Post som 
styrelsemedlemmar. Hans Mogensen valdes som ny styrelsemedlem för samma period.

§ 12 Till revisor respektive revisorsuppleant omvaldes Kjell Forsvall samt nyval av Anders 
Nordin.

§ 13 Till valberedning inför årsmötet 2016 omvaldes Anders Nyström. Staffan Nyström 
nyvaldes. 

§ 14 Årsmötet fastställde årsavgiften 2015-2016 till 100 kr för vuxna, 50 kr för sambos och 25 
kr för ungdom. Entréavgiften fastställdes till 30 kr. Avgifterna är därmed oförändrade.

§ 15 Styrelsen presenterade några tankar kring verksamhetsåret 2015-2016. Johanna Sörensen, 
barnpsykiatrier, föreläser den 26 november på temat apatiska flyktingbarn. Claes Ahlin har
etablerat kontakter för eventuell föreläsning kring nanoteknik. Magnus Oskarsson har 
kontakt med Härnö hantverksöl som eventuellt har möjlighet att berätta mer om 
verksamheten under våren. I övrigt meddelade Styrelsen att de arbetar fortlöpande med 
verksamhetsårets program och att styrelsen tacksamt tar emot alla förslag på föreläsningar

§ 16 Under punkten Övriga frågor meddelade ordförande att PfH i år firar 30 års jubileum och 
att detta på något sätt kommer att uppmärksammas under verksamhetsåret.

§ 17  Inga övriga, övriga frågor anmäldes.



§ 18 Medlemmarnas varma tack till styrelsen för dess arbete framfördes varefter ordförande 
förklarade årsmötet avslutat.

        

       Nina Eliasson                           Magnus Oskarsson                     Staffan Nyström

       Sekreterare                               Ordförande                                 Justerare


