
 Landskrona Tekniska Förening   

  

       Årsmöte år 2020 
 
Årsmötet avhölls på Borstahussens Segelsällskaps Klubbstuga den  3/3-20. 
 
Antal närvarande medlemmar 18 st. 
 
Börje Andersson skulle varit föredragshållare men på grund av sjukdom 
fick han sent tacka nej. 
. 
 

1. Årsmötet öppnas: 
Ordförande Bengt Jönsson öppnade mötet. 
 

2. Godkännande av dagordning: 
Dagordningen godkändes. 

 
3. Val av funktionärer att leda årsmötet: 

Ordförande:  Valdes Bengt Jönsson. 
Sekreterare:  Valdes Bill Persson. 
Två justeringsmän: Valdes Göran Zickerman och Ernö Nyoszoli 

 
4. Styrelseberättelse: 

Sekreteraren läste upp styrelseberättelsen, vilken godkändes och lades till 
handlingarna.  

 
5. Ekonomisk rapport: 

Sekreteraren läste upp den ekonomiska rapporten, vilken godkändes och 
lades till handlingarna. 

 
6. Revisionsberättelse: 

Sekreteraren läste upp revisionsberättelsen som lades till handlingarna. 
 

7. Ansvarsfrihet: 
Mötet beviljade styrelsen ansvarsbefrielse för det gångna året. 

 
8. Val av styrelsemedlemmar: 

Ledamot      på två  år 2020-2021:  Valdes Bengt Jönsson   (omval). 
Ledamot      på två  år 2020-2021: Valdes Erik Behmer          (omval). 
Ledamot      på två  år 2020-2020: Valdes Bengt Prenning    (omval). 

 
9. Val av revisor: 

Val av revisor på två år 2020-2021: Valdes Siegfried Vater    (omval). 
 
 



10. Val av ledamot till valberedningen: 
På två år 2020-2021 valdes Stefan Andersson. 
 

11. Årsavgift, styrelsens förslag: 
Styrelsens förslag att årsavgiften är oförändrad till 250 kr 
godkändes  av mötet. 
 

 
12. Övriga frågor: 

Inga övriga frågor förekom. 
 
Ernö informerade att undersökning pågår om när och var 
företagsmässan skall vara. Mässan blir förmodligen 
Feb/Mars 2021. 
Ernö återkommer när beslut tagits. 
 
Informerades att nästa studiebesök blir hos 
Sekurit Saint-Gobian i Eslöv 12/5-20. 
 
Tillverkning av Klickgolv i Viken kan bli ett aktuellt studiebesök  i höst.  
 
HPP Nordik i Landskrona är ett nyetablerat företag 
Där vi skall försöka att göra ett studiebesk. 
 
Ett studiebesök hos Koenigsegg blir den 3/4-20.  
Det blir 10 st som har visat intresse. 
 
 

13. Årsmötet avslutades:  
Ordförande tackade för ett intressant möte samt avslutade detsamma. 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
_______________________________ 
Bill Persson 
 
 

Justeras 
 
 
___________________________ ____________________________ 
Göran Zickerman          Ernö Nyoszoli      
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