
Ordföranden ordar
Ett möte i rätt anda - på rätt plats - 
med rätt innehåll

i rätt tid (nästan) -

- Det enda som inte var helt nÄff var antalet deltagande medlemmar

- aderton - borde varit betydligt fler med tanke på att ärsmötet ägde

rum i Våirmskog,, i en miljö diir den svenska telehistoriens faders
vagga stod (Lars Magnus).

y'rrsmötesftirhandlingarna fiiregicks av Hengårdslunch och besök i
LMEs fodelsehem. Målet för lunchen var en herrgård vid namn
Billingsberg. Huvudmålet för lunchen var naturligtvis - maten - en

fantastisk anrättning som avnjöts i vacker miljö. Redan håir tappade vi
dyrbar tid, beroende på att vägskyltningen till herrgården endast fanns
från em håll. Vi kom naturligtvis från "fel håll" och blåste förbi några
kilometer innan vi upptäckte misstaget.

Dåirefter var det dags fi)r dagens verkliga höjdpunkl, årsmötet får
ursiikta!, nåimligen besöket i LMEs fiidelsehus. Hemmet låg mitt i
skogen, ganska högt, inbäddat i grönska och med vidunderlig utsikt.
Tala om perfekt miljö ftir en uppfinnare och konstnär. Före rundvand-
ringen i det nyligen fiirdigställda musdet bjöds vi på en mycket annor-
lunda underhållning. Det var den tidigare intendenten Hans Lindberg
som med sin familj bjöd på både historiebeskrivning och musik och
säng av f?ingslande karaktåir. Självklart med "tut i luren" via näverlur.

Musdeivandringen leddes av Olle Martinsson med benäget bistånd av

den mycket kunnige Hans Lindberg. Det blev naturligtvis så ftings-
lande att tiden bara rann iväg. Sedan besöket avslutats med skönt spel
på såg av Hans son hastade vi iväg f«ir att genomfiira mötes-
förhandlingarna, bara drygt en timma forsenade.

Årsmötet hölls i V2irmskogs vandrarhems samlingslokal, och var över
på knappa 2 timmar, trots att innehållet var relativt komprimerat. För
detaljer, se protokollet.

Formalia, som val, ansvarsfrihet m.m. behandlades utan inslag av

några större sensationer. Punlten ersättning eller arvode till styrelse

vållade en del rabalder, men efter viss wekan godkiindes ftirslaget på

kompromisslön 0lronor som framftirts som krav frän styrelsen.

Stadgarna justerades, bland annat utgår ordet "stämma" till ftrmån
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Bilder från mötet i Värmskog
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