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Vad hände på årsmötet 1998?

En kort orientering om läget

Årsmötet 1998 beslutade stadfästa 1997 års årsmötesbeslut att klubben skall läggas
ned.
Årsmötet accepterade styrelsens erbjudande att sitta kvar tills nedläggningen ge
nomförts och klubbens ev. kvarvarande tillgångar disponerats enligt stadgarna.
Medlemmarna skall genom klubbens försorg få en provprenumeration på en bra
datatidskrift, då Mikrobiten hädanefter endast kommer att utkomma i form av ett
medlemsbrev liknande detta.
Tyvärr har det uppstått svårigheter med möteslokalen, som hittills välvilligt ställts till
förfogande av Trygg-Hansas personalklubb. Trygg-Hansa har byggt om sina lokaler,
så att klubblokalen numera ligger i en del av byggnaden, som alltid skall hållas låst
och dit endast anställda hos Trygg-Hansa har tillträde. Marsmötet har inställts. Be
träffande april- och majmötena ber vi Dig att Du tittar på klubbens hemsida,
http://lab114.physto.se/~mb eller ringer ordf. på tel. 0243-250095 ett par dagar
före mötet för besked om tid och plats.
Bilagor:

Protokoll,
Verksamhetsberättelse
Resultaträkning
Revisionsberättelse
Ett viktigt papper, som Du kanske finner anledning retumera.

Å styrelsens vägnar
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PROTOKOLL
fö rt vid klubbens årsm öte den 19 februari 1998 på Trygg H ansa.

N ärv aran d e: Daniel Sundkvist, Urban Nielsen, Per-Didrik Orling,
Tobias Björk, Kurt Melin och Lars Olsson.

§1

Årsmötet öppnades av klubbens ordförande, Daniel Sundkvist.

§2

På fråga om stadgeenlig kallelse blev svaret ja.

§3

Den föreslagna dagordningen godkändes.

§4

Till mötets ordförande vid dagens förhandlingar valdes Daniel Sundkvist.

§5

Till mötessekreterare valdes Tobias Björk.

§6

Till justeringsman och rösträknare valdes Per-Didrik Orling.

§7

Beslöts att närvarolistan skulle fungera som röstlängd.

§8

Styrelsens verksamhetsberättelse godkändes och lades till handlingarna.

§9

Styrelsens ekonomiska berättelse föredrogs av Urban Nielsen. Inkomsterna
uppgick till 4369 kronor och kostnaderna till 7077 kronor. Årets underskott
uppgick till 2708 kronor.

§10

Revisionsberättelsen föredrogs av Lars Olsson.

§11

D å revisorerna tillstyrkt ansvarsfrihet för styrelsen beslöt årsmötet att fastställa
detta.Revisorernas förslag att årets underskott skulle föras i ny räkning godkändes.

§12

Årsmötet beslutade att enligt styrelsens proposition upplösa klubben under våren
1998. Klubbens egendom såsom datorer, program, etc. lämnas där de för tillfället
befinner sig.

§13

Val av styrelse: Den sittande styrelsens ledamöte r erbjöd sig att sitta kvar och avsluta
verksamheten under våren 1998.

§14

Val av revisorer: Lars Olsson samt Kurt Melin.

§15

Ordföranden tackade styrelsen och revisorerna för deras arbete. Per-Didrik tackade
ordföranden för hans arbete under året.

§16

M ötet avslutades.

M ik ro b ite n D atorklubb

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret
1997
Styrelsen för Mikrobiten Datorklubb får härmed avge följande verksamhetsberättelse för år 1997:
Årsmötet hölls torsdagen den 13 februari i Trygg-Hansas klubblokal. Sex medlemmar var närvarande.
Den sittande styrelsen omvaldes. Till revisorer omvaldes Lars Olsson och Kurt Melin. Ingen valberedning
kunde utses. Efter konstituerande sammanträde fick styrelsen följande sammansättning:
Ordförande
V. ordförande
Sekreterare
V. sekreterare
Kassör

Daniel Sundkvist
Per-Didrik Orling
Teodor Canbäck
Tobias Björk
Urban Nielsen

Under verksamhetsåret har medlemsantalet minskat från 45 vid årets böljan till 33 vid dess slut.
Klubbens tidning MIKROBITEN har under verksamhetsåret kommit ut med tre nummer. Redaktör har varit
Daniel Sundkvist.
Under verksamhetsåret har sex klubbmöten hållits i Trygg-Hansas klubbrum. Mötena har varit sparsar.it be
sökta, och styrelsens ledamöter har för det mesta stått för hela tillströmningen. Detta till trots har många intres
santa diskussioner om olika ämnen ägt ruin.
Programbiblioteket för PC har inte utnyttjats och ingen har frågat efter gamla tidningsnummer.
I anslutning till klubbmötena har styrelsen sammanträtt sex gånger och diverse telefonkontakter har förekom
mit. Diskussionerna har mest rört sig om hur vi på ett snyggt och för medlemmarna bra sätt skall avveckla
klubbverksamheten.
Klubben har under året presenterats på en hemsida på Internet. Inget större intresse för densamma har dock
rapporterats.
Styrelsen vill tacka alla, som med sitt medlemskap och engagemang i övrigt bidragit till att ännu ett verksam
hetsår kunnat läggas till historien. Så vitt vi kan förstå är det det sista hela verksamhetsåret.
Vi föreslår att årets ekonomiska resultat överförs i ny räkning.
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Resultaträkning
verksamhetsåret 1997.

Intäkter:
Medlemsavgifter
Programkopiering
Övriga intäkter
Återbetalning moms
Ränta (Pg + Bankkonto)
(Ö-skatteränta)

3.1{)0>
0:474:694:38:63:4.369:-

Tryckkostnad
Porto, kuvert
Reseersättning
BBS-verksamheten
Administrativa kostnader

600:413:3.312:172:2.580:7.077:-

Kostnader:

(in k l. fö r b r u k n in g s in v e n t a r ie r )

Årets skatt

Årets resultat:

il7.077:-

2. 708: -

