Konst- och Bruksglasföreningen
2013-03-21

Protokoll fört vid årsmöte den 16 mars 2013 på Glass Factory, Boda
Årsmötet hade samlat 32 deltagare
§1

Föreningens ordförande Börje Åkerblom hälsade välkommen och förklarade
mötet för öppnat

§2

Dagordningen fastställdes

§3

Årsmötet ansågs som behörigen utlyst

§4

Röstlängden fastställdes enligt närvarolista.

§5

Till mötesordförande valdes Börje Åkerblom, till sekreterare Börje Pihlqvist.
Till justerare tillika rösträknare valdes Anders Gahnhed och Åke Svensson

§6

Verksamhetsberättelsen, som framgår av material till årsmöteskallelsen,
godkändes

§7

Den ekonomiska berättelsen godkändes. Den kontanta behållningen
är 73556.23 kronor. Berättelsen bifogas protokollet

§8

Revisionsberättelsen upplästes av föreningens ena revisor Jan Åke Magnusson.
Godkändes i enlighet med förslag från revisorerna.

§9

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året

§10

Medlemsavgiften för 2014 fastställdes. Oförändrad 200 kronor per person
och 250 kronor per par.

§11

Verksamhetsplanen för 2013 föredrogs av Börje Åkerblom.
Den 13 april ordnas en studieresa till kulturhuset Spira i Jönköping samt Grenna
Museum med föreläsning av Helena Imland Blom. Övriga aktiviteter meddelas
senare

§12

Budgeten för 2013
Mötet godkände av styrelsen upprättat förslag till budget för 2013.

§13

Inkomna motioner
Börje Åkerblom redogjorde för inkommen motion av Lilian Hult. Motionen som
föreslår en ändring i lydelsen av §7 godkändes av mötet, som gav styrelsen i
uppdrag att införa beslutad stadgeändring i föreningens stadgar

§14

Val av antalet styrelseledamöter och suppleanter
Beslöts att styrelsen skall bestå av 7 ledamöter och inga suppleanter.

§15

Val av ordförande för ett år
Till ordförande för ett år valdes Börje Pihlqvist

§16

Val av halva antalet styrelseledamöter för två år
Omval av Weine Franzén, nyval av Björn Lundgren samt till fyllnadsval för
Börje Pihlqvist valdes Ulla Stenberg.

§17

Val av suppleanter för ett år
Inga suppleanter tillsätts enligt §14

§18

Till revisorer omvaldes Jan Åke Magnusson och Björn Fredrik Tollin på 1 år

§19

Till valberedning utsågs Carl Bielke sammankallande, Ingrid Olsson och Jan
Sebass.

§20

Övriga frågor
Börje Åkerblom förrättade stipendiering av Amy Olofsson som erhållit
föreningens stipendium om 10 000 kronor. Amy berättade om sin pågående
utbildning på Konstfack i Stockholm, vad hon avser använda stipendiesumman
till samt tackade föreningen för visat intresse och förtroende.
Mötet emotsåg gärna att Amy i framtiden kan visa upp sina förvärvade
kunskaper och gjorda produktioner i anslutning till föreningens kommande
aktiviteter

§21

Börje Pihlqvist tackade, å sina och den nya styrelsens vägnar, deltagarna för
visat intresse och förklarade årsmötet för avslutat
Växö dag som ovan
/Börje Pihlqvist//
sekreterare
Justeras
/Anders Gahnhed/
/Åke Svensson/

Bilagor:

Ekonomisk berättelse
Verksamhetsberättelse för 2012
Revisionsberättelsen 2012
Motion till årsmötet (ändring av §7 i stadgarna)
Röstlängd för årsmötet
Budget 2013.

