Protokoll från Järfälla Konstforums årsmöte 23 mars 2018
§1

Järfälla Konstforums ordförande Erik Andersson öppnade årsmötet.

§2

Årsmötet förklarades behörigt utlyst

§3

Föredragningslistan godkändes.

§4

Årsmötet föreslog KG Essvik till mötesordförande och Fredrik Forslind till sekreterare
vid årsmötet. Årsmötet godkände dessa.

§5

Marianne Kneczke och Marianne Lehnström föreslogs som protokolljusterare, tillika
rösträknare, att jämte mötesordföranden justera årsmötesprotokollet. Dessa utsågs av
årsmötet. Som röstlängd godkände årsmötet deltagarlistan från entrén. Röstlängden
omfattade 51 medlemmar.

§6

Mötesordföranden KG Essvik gick igenom verksamhetsberättelsen, vilken delats ut vid
mötet. Vid punkt 7 i dokumentet (Medlemsantal) frågade medlemmen Monica Leksell
om föreningen för statistik över olika medlemmars ålder, kön och liknande vilket
styrelsen svarade att man inte gör. Vid punkt 13 (Programverksamhet 2017) anmärkte
Marianne Lehnström att det saknades en notering om föreläsningen av Lena Lervik i
Katarina kyrka den 17 sep. Detta noteras och skall föras in i verksamhetsberättelsen
efter mötet. Årsmötet godkände sedan verksamhetsberättelsen

§7

Mötesordförande igenom den ekonomiska redovisningen som bifogats
verksamhetsberättelsen. Årsmötet godkände årsredovisningen.

§8

Revisionsberättelsen för år 2017, undertecknad av revisorerna Marianne Lehnström
och Barbro Airijoki, lästes upp. Revisorerna tillstyrkte att styrelsen beviljas
ansvarsfrihet för förvaltningen under verksamhetsåret 2017.

§9

Årsmötet beslutade att fastställa det ekonomiska resultatet.

§ 10

Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

§ 11

Styrelsen föreslår oförändrade medlemsavgifter för 2019; årsavgift 250 kr, 200 kr för
ytterligare familjemedlem och 100 kr för ungdomar. Årsmötet beslutade enligt
förslaget.

§ 12

Årsmötet beslutade fastställa budget för det kommande året.

§ 13

Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag att välja:
a) Erik Andersson till ordförande (omval) för tid av 1 år

b) Övriga ledamöter för en tid av 2 år:
Fredrik Forslind (omval)
Stefan Svennerby (omval)
Per Sundström (nyval, kassör)
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c) Ordinarie revisorer för en tid av 1 år:
Barbro Airijoki (omval)
Marianne Lehnström (omval)
d) Ordinarie ledamöter i valberedning för en tid av 1 år:
Margareta Wahlén, sammankallande (omval)
Esbjörn Bergman (omval)
Cecilia Tarras-Wahlberg (nyval)
Följande ledamöter i styrelsen har ett år kvar:
Ewa Hållén Gustafsson
Kristina Winander
Anita Lundgren
§ 14

Inga motioner har inkommit till årsmötet.

§ 15

Övriga frågor:
Marianne Lehnström berättar att vi är inne på sjunde året med mycket uppskattade
utställningar i Gröna Paviljongen vid Görvälns slott och att Gunnel Nordgren ställt ut
varje år. En trevlig tradition vid Görväln har skapats.
Ulla Sjögren förtäljer att bridgegruppen är väldigt tacksamma för den konst som
emellanåt hänger på väggarna när de spelar.
Marianne Kneczke framför att vi bör fira Järfälla Konstforums 50-årsfirande nästa år.
Jubiléet kommer att ske i september varav en speciell grupp bör sättas samman för att
förbereda detta.
Anna-Maria Bergman föreslår att föreningen ordnar en talkurs med talpedagog då
man inte hör vad någon säger, samt att det införskaffas en mikrofon som vi kan
använda på våra möten.

§ 16

Årsmötet avslutas.

Fredrik Forslind

Justeras:

Mötessekreterare

_______________________
KG Essvik, Mötesordf.
_______________________
Marianne Kneczke
_______________________
Marianne Lehnström
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