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PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTE I GEFLEKERAMIKENS VÄNNER 
DEN 17 MARS 2013 
 
Lördagen den 16 mars 2013  
 
På eftermiddagen samlades 27 medlemmar i Gävle Bridgeklubbs lokal på  
Hattmakargatan i Gävle. Där hade medlemmarna dukat upp vad ordföranden 
Björn Holm kallade ”det glömda porslinet”. Det gällde karotter, upplägg-
ningsfat, saladjärer etc etc. 
 
Som alltid livlig diskussion och stor kunskap kring föremålen. 
 
Den årliga tipspromenaden hade denna gång ordnats av Lena Pålsson och 
Göran Larsson.  Årets vinnare blev Karin Larsson och Folke Löfvén. Grattis! 
 
Benny Movarp presenterade ett förslag till hur föreningens hemsida kan se ut 
(program Word Press). Lämpligt innehåll att börja med är t ex en beskrivning 
av föreningen, föreningens mål och ambition, kommande möten etc. 
Dessutom bör vi ha en föreningsintern avdelning där vi medlemmar loggar in 
för att hitta protokoll, medlemsföreteckning m.m. Benny föreslog även att vi 
bör ha en ”mötesplats”, alltså en flik där vi kan gå in och byta information. 
Detta är väldigt vanligt på de flesta hemsidor. Däremot ansågs ej påkallat med 
en köp- och säljsida.  
 
Dagen avslutades med en trevlig och glad middag i klubblokalen. 
 
Söndagen den 17 mars 2013 
 
§ 1. Årsmötet öppnades av ordföranden Björn Holm. 
 
§2.  Verksamhetsberättelse 
       
        Två aktiviteter under året 2012, nämligen den årliga utställningen 
         på Ebeling-museet i september samt ett möte i Uppsala i oktober 
         (Upsala-Ekeby samt Bror Hjorts museum).  
 
        Ordföranden önskar förslag från medlemmarna till kommande 
        aktiviteter. 
 
§ 3. Resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2012 redovisades.  
 
§ 4. Revisionsberättelsen  redovisades. 
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§ 5. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 
 
§ 6. Val av styrelse.   
 
       Samtliga nuvarande styrelseledamöter omvaldes för en period av 1 år,    
       Björn Holm, Ordf, Anita Persson, kassör, Elvy Österlund, sekr samt 
       Anita Lundgren, ledamot.     
 
§ 7. Val av valberedning. 
        Omval av nuvarande valberedning för en period av 1 år: 
        Kristina Lindkvist, Karl-Axel Axelsson samt Ingemar Lundgren.                        
 
§ 8. Medlemsavgift. 
       Mötet beslöt om en höjning av medlemsavgiften till 150:-/familj. 
 
§ 9. Övriga frågor 
       Ordföranden väckte tanken att det tas fram ytterligare en bok. Denna            
        bok skulle innehålla serviser (mat, kaffe och thé). Det bör finnas ca 
        800-900 st. Förslagsvis samma format som den senaste boken. En 
        arbetsgrupp utsågs nämligen Björn Holm, Lillemor Ruhne-Eriksson 
        samt Anita Persson. Ett önskemål från mötet var att Benny Movarp 
        även skall tillfrågas. (Benny var ej med under söndagen).   
 
         Birgitta Lundblad föreslog att fabrikshistoriken ej får glömmas bort. 
 
         Inger Moström berättade om hemsidegruppens arbete som mynnat ut 
         i Bennys presentation under lördagen. Nu måste arbetet med hemsidans 
         innehåll, skötsel m.m.greppas tag i och styrelsen gavs i uppdrag att gå  
         vidare med detta.                             
        
§ 10. Mötet avslutades med att ordföranden tackade för visat intresse. 
 
         
Efter kaffe med dopp tittades det på medhavda föremål.  Stellan Broman 
visade ett stort antal gamla priskuranter från Bo Fajans, vilket uppskattades 
och beskådades med stort intresse. 
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