Protokoll från Järfälla Konstforums årsmöte 29 mars 2019
§1

Järfälla Konstforums ordförande Erik Andersson öppnade årsmötet.

§2

Årsmötet förklarades behörigt utlyst.

§3

Föredragningslistan godkändes.

§4

Årsmötet föreslog Erik Andersson till mötesordförande och Fredrik Forslind till
sekreterare vid årsmötet. Årsmötet godkände dessa.

§5

Bengt Sundström och Eivor Måhlgren föreslogs som protokolljusterare, tillika
rösträknare, att jämte mötesordföranden justera årsmötesprotokollet. Dessa utsågs av
årsmötet. Som röstlängd godkände årsmötet deltagarlistan från entrén. Röstlängden
omfattade 31 medlemmar.

§6

Mötesordföranden Erik Andersson gick igenom verksamhetsberättelsen, vilken delats
ut vid mötet. Alva Sundström frågade vad som avsågs med bättre svarstider på
hemsidan. Erik förklarade att det var en uppgradering som gjort att det går snabbare.
Årsmötet godkände sedan verksamhetsberättelsen.

§7

Mötesordförande Erik Andersson gick igenom den ekonomiska redovisningen som
bifogats verksamhetsberättelsen. Per Sundström påpekade att posten
föreningsverksamhet är fördubblad eftersom föreningen ska ha mer pengar
öronmärkta till 50-årsfesten senare under 2019. Årsmötet godkände årsredovisningen.

§8

Revisionsberättelsen för år 2018, vilken skulle ha framförts av revisorerna Marianne
Lehnström och Barbro Airijoki, var ej färdig. Enligt uppgift från Barbro Airijoki så hade
Marianne Lehnström funnit att vissa poster inte stämde i redovisningen, och de
behöver göra en ny genomgång. Kassör Per Sundström förklarade att Marianne
Lehnström inte meddelat honom att revisionsberättelsen inte fanns färdig. Huruvida
revisorerna tillstyrkte att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen under
verksamhetsåret 2018 kunde ej beslutas. Styrelsen avser undersöka frågan i
efterhand.

§9

Årsmötet beslutade att fastställa det ekonomiska resultatet.

§ 10

Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

§ 11

Styrelsen föreslog oförändrade medlemsavgifter för 2020; årsavgift 250 kr, 200 kr för
ytterligare familjemedlem och 100 kr för ungdomar. Årsmötet beslutade enligt
förslaget.

§ 12

Erik Andersson berättade att han under våren ska prata med kulturchefen i
kommunen och ta upp frågan om föreningsstöd. 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
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b) Övriga ledamöter för en tid av 2 år:
*Ewa Hållén Gustafsson (omval endast på ett år fram till årsmötet 2020)
Anita Lundgren (omval)
Kristina Winander (omval)

c) Ordinarie revisorer för en tid av 1 år:
Barbro Airijoki (omval)

d) Ordinarie ledamöter i valberedning för en tid av 1 år:
Ingen i valberedningen önskade fortsätta varav styrelsen beslutade att i
efterhand försöka få till en valberedning med hjälp av den föregående
som bestod av nedan ledamöter:
Margareta Wahlén
Esbjörn Bergman
Cecilia Tarras-Wahlberg
Följande ledamöter i styrelsen har ett år kvar:
Per Sundström
Stefan Svennerby
Fredrik Forslind
*Ewa Hållén Gustafsson (se punkt b ovan)
§ 14

Inga motioner hade inkommit till årsmötet.

§ 15

Inga övriga frågor avhandlades.

§ 16

Årsmötet avslutades.

Fredrik Forslind

Justeras:

Mötessekreterare

_______________________
Erik Andersson, Mötesordf.
_______________________
Bengt Sundström
_______________________
Eivor Måhlgren
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