
ORIENTMATTSÄLLSKAPET PAZYRYK

Årsmöte 20 mars 2A1B - protokoll
Svärdet, Tanto §eniorlokus, Stockholm

1. öppnande
styrelsens ordförande ctaes-Göran swahn öppnade mötet.

2. Val av årsmötets ordförande
Årsmötet valde Claes-Göran Swahn.

3. Val av årsmötets sekreterare
Årsmötet valde Thomas Fhrth.

4. Val av justeringspersoner
Årsmötet valde Hins Ringstam och Ratf Hansen.

5. Fråga om årsmötets behöriga uflysande
Årsmötet fann att mötet var behSrigt uityst.

§. Fastställande av föredragningslistan
Årsmötet faststäl lde den utsän da iöred rag n i n gsl i stan.

7. Föred ra g n i ng av verksam hetsberättelsen ZAfi
Ordfö ra nden föred rog ve rksam hetsberättelsen.

8. Föredragning av resultat- och balansräkningen ZAIT
Kassören D e si ree Ko s I i n föredrog å rsredovisn i n gen.

9. Föredragning av revisionsberättelsen 2017
Pazyryks revisor I n g e m a r Al be rt s so n föred rog revisionsberätterse n.

10. Fråga om faststiillande av årsredovisningen ZAfi
Årsmötet fastställde årsredovisni ngen.

11. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet ZAfi
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för är 2A17.

12. Årsavgift för år 2019
Styrelsen foreslog oföråndrad årsavgift på 200 kronor, för varje ytterligare
familjemedlem 150 kronor och för medlem som för första gången erhåller
medlemskap och betalar avgiften andra halvåret 100 kronor.
Arsmötet faststäl lde styrelsens förslag.
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13. Motioner från medlemmar

flqatoes att inga motioner hade kommit in tirr rnotionstidens utgång
2018-03-01 .

14. Val av styrelseordförande (1 år)
Arsmötet valde:
Pe,r Halmqursf (nyval)

'15a. Val av tre styrelseledamöter på två år
Årsmötet valde:
Susanne Tupy (omval)
Ulta - Karin Warberg (omvat)
Johan Mömer (nyval)

15b. Fyllnadsval av en ssrelseledamot på 1 år
Årsmötet valde:
Ch ri sto phe r Stå I h a n d ske (nyval)

{6" Valav två revisorer och en revisorssuppleant (1 åD
Årsmötet valde:
Revisorer: lnger Ermalm (sammankallande/nyval) och sören Akse/son
{omval) samt revisorssuppleant lngemar Albertssan (nyval)

17.Yal av två ledamöter ivalberedningen ({ år}
Årsmötet valde:
Eva Ölwi ng (sam mankallande/omval)
och Rrgmor Bahman (omval)

{8. övriga frågor
Ulla-Karin Warberg informerade om att Auktionsverket har ändrat
förutsättningarna för sina auktioner. Det kan ev. innebära visningar i

Magasin 5 istället=

styrelsen genom susanne Tupy avtackade den avgående ordforanden
Claes-Göran Swahn med blommor och ett presentkort. Ctaes-Göran
uttryckte sitt tack och sin stora uppskattning över alla års samvaro och
kontakter med medlemmar och alltid stimulerande samarbete med alla
styrelseledamöter genom åren. lngemar Alberfsson och Ralf Hansen,
föreslog C/aes Göran Swahn som hedersmedlem vilket årsmötet
beslutade.

Claes-Göran Swahn avtackade Thomas Furth för hans insatser som
sekreterare i styrelsen under 14 är. Blommor och ett presentkort
överlämnades från styrelsen genom Susanne Tupy.
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19. Avslutande
Claes-Göran Swah n tackade för årsmötesdeltagarnas uppmärksam het
och avslutade årsmötet.

Efter årsmötesförhandlingarna vidtog en god måltid och sedan avslutades
årsmötet med att Thomas Birath visade bilder och berättade om sitt arbete
och sina resor iframförallt Kaukasus. Vi fick följa med till Tbilisi, Jerevan
och Baku där han 2017 deltog i ICOC-s mattsymposium. Ett 50tal
medlemmar närvarade vid årsmötet och måltiden.

Stockholm 2018-03-20

j/id protokollet:
lrI .-in
lL- -dl(
Thomas Ftrrth
årsmötessekreterare årsmötesordförande justerare justerare
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