Konst- och Bruksglasföreningen
2014-04-01

Protokoll fört vid årsmöte den 29 mars 2014 i Åhus
Årsmötet samlade 39 deltagare, nytt rekord för ett årsmöte
Årsmötet inleddes med att årets stipendiat Erika K Bredberg presenterades och
hälsades välkommen av föreningens ordförande Börje Pihlqvist. Erika fick också
mottaga en symbolisk stipendiecheck på 10.000 kronor. Erika därefter om sig själv
och vad hon har tänkt använda stipendiet till. En kort presentation av Erika K.
Bredberg kommer senare också att finnas tillgänglig på föreningens hemsida.
§1

Föreningens ordförande Börje Pihlqvist hälsade välkommen till Åhus
och Lions klubblokaler i Korsvirket på Åhus torg.. Mötet förklarades
öppnat.

§2

Dagordningen fastställdes

§3

Årsmötet ansågs behörigen utlyst

§4

Röstlängden fastställdes enligt närvarolista

§5

Till mötesordförande valdes Börje Pihlqvist, sekreterare Björn Lundgren
Till justerare tillika rösträknare valdes Jan Sebass och Åke Svensson

§6

Verksamhetsberättelsen för 2013 som framgår i bilaga till årsmöteshandlingarna godkändes

§7

De ekonomiska rapporterna föredrogs av Lilian Hult och godkändes
Den kontanta behållningen var vid årsskiftet 62.607:83. Rapporterna
bifogas till protokollet

§8

Revisionsberättelsen föredrogs av föreningens ena revisor Torbjörn
Björstrand. Godkändes i enlighet med revisorernas förslag

§9

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året

§ 10

Medlemsavgiften för 2015 justerades uppåt med +50 kr för
parmedlemmar. Oförändrat 200 kronor för enskild medlem och 300
kronor för parmedlemmar/år

§ 11

Verksamhetsplanen för 2014 föredrogs av Lilian Hult. Den 26 april anordnas, under glasvernissagerna, en gemensam utflykt till några av
aktiviteterna. Övriga aktiviteter meddelas senare

§ 12

Budget för 2014 godkändes enligt upprättat förslag

§ 13

Inkomna motioner.
Börje Pihlqvist föredrog en styrelsemotion om stadgeändring betr. årsmötets genomförande. I stället för senast innan mars månads utgång
skjuts årsmötet fram till senast den 30 april. Detta har sin grund i att det
skall finas möjlighet att förlägga årsmötet till Glasvernissagerna som sker
den sista helgen i april månad.
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§ 14

Val av antalet styrelsemedlemmar och suppleanter. Beslöts att styrelsen
skall bestå av 7 ledamöter och inga suppleanter. Ständigt adjungerad
styrelsemedlem är Börje Åkerblom

§ 15

Val av ordförande för ett år. Börje Pihlqvist omvaldes till ordförande för
ett år

§ 16

Nyval av halva antalet styrelseledamöter för två år: Omval av Lilian Hult,
Dick Söderlund och Veine Franzén. Ett år kvar på sina mandat har
Monica Björstrand, Ulla Stenberg och Björn Lundgren.

§ 17

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

§ 18

Till revisorer valdes, enligt valberedningens förslag, Jan Åke Magnusson
och Torbjörn Björstrand. Tidigare revisor Björn Fredrik Tollin hade
undanbett sig omval.

§ 19

Till valberedning omvaldes Carl Bjelke, sammankallande samt Ingrid
Olsson och Jan Sebass

§ 20

Styrelsen föredrog för årsmötet att Börje Åkerblom, för sitt stora arbete
för föreningens verksamhet under många år, valts till hedersmedlem på
livstid. Valet godkändes. Föreningen har nu totalt tre hedersmedlemmar.
Det har framkommit att vissa av medlemmarna endast har möjlighet att
delta på föreningens aktiviteter under söndagar. Därför är det avsikten att
vissa kommande program skall genomföras under söndagar – inte bara
lördagar som nu.
Jan Sebass berättade att Österlens Glashytta har en större aktivitet
under perioden 20/9 – 2/11 2014. Vernissagelördagen är den 20/9 med
fyra vernissager under dagen, alla vid olika tidpunkter. Man har även en
vernissagebuss med underhållning. Ev. skall föreningen boka in en
gemensam aktivitet där nere under tidiga hösten.
Styrelsen fick i uppdrag att, närmare undersöka möjligheterna, och
diskutera fram en gemensam utflykt till de deltagande glaskonstnärerna.
Mia Pihlqvist gjorde också, välbehövlig, reklam för att systrarna Gate
kommer att finns med på påskens Konstrunda, nära Anderslöv, med
vernissage den 17/4. Styrelsen återkommer via mail med närmare
detaljer om just den utställningen.

§ 21
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Börje Pihlqvist tackade, å egna och styrelsens vägnar, deltagarna för
visat intresse, och förklarade årsmötet för avslutat. Ett speciellt tack
riktades också till Jan Sebass för att han så utomordentligt bra varit
ansvarig huvudarrangör för föreningens Årsmöte 2014.

/Björn Lundgren/
Sekreterare

Justeras

/Jan Sebass/
Åhus

/Åke Svensson/
Emmaboda

Bilagor:
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Ekonomisk berättelse
Verksamhetsberättelse för 2013
Revisionsberättelse för 2013
Budget för 2014
Förslag, preliminärt, till verksamhetsplan för 2014
Röstlängd/närvarolista

