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Protokoll fört vid årsmöte den 28 mars 2015 i Älmhult
Årsmötet samlade 45 deltagare, nytt rekord för ett årsmöte
Årsmötet inleddes med att årets stipendiat Minna Rombo Zetterlund presenterades
och hälsades välkommen av föreningens ordförande Börje Pihlqvist. Minna
presenterade därefter sig själv och visade exempel på vad hon gjort hitintills och vad
hon har tänkt använda stipendiet till. En kort presentation av Minna Rombo Zetterlund kommer också att finnas tillgänglig på föreningens hemsida.
§ 1 Föreningens ordförande Börje Pihlqvist hälsade välkommen till Älmhult och IKEA
Värdshus konferenslokal. Dagens värd, vår medlem, Conny Svensson hälsade
oss också varmt välkomna och berättade kort om Älmhults tillblivelse. Börje
presenterade också vår interna värd Anders Malmqvist, Operations Responsible
för IKEA Culture Center AB. Mötet förklarades därefter öppnat.
§ 2 Dagordningen fastställdes med den ändringen att vi tidigare beslutat att styrelsen
inte skall ha några suppleanter. (Redan ändrat för kommande dagordningar.)
§ 3 Årsmötet ansågs behörigen utlyst
§ 4 Röstlängden fastställdes enligt upprättad och undertecknad närvarolista
§ 5 Till mötesordförande valdes Börje Pihlqvist, sekreterare Björn Lundgren
Till justerare tillika rösträknare valdes Gerd Signahl och Karl-Erik Stenberg.
§ 6 Verksamhetsberättelsen för 2014 som framgår i bilaga till årsmöteshandlingarna godkändes
§7 De ekonomiska rapporterna föredrogs av Lilian Hult och godkändes.
Den kontanta behållningen var vid årsskiftet 65.213:23. Rapporterna
bifogas till protokollet
§ 8 Revisionsberättelsen föredrogs av föreningens ena revisor Jan-Åke
Magnusson. Godkändes i enlighet med revisorernas förslag
§ 9 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året
§ 10 Medlemsavgiften för 2016 lämnades oförändrad. (Den justerades uppåt 2014
med +50 kr för parmedlemmar.) Årsavgiften för 2016 blir alltså 200 kronor för

enskild medlem och 300 kronor för parmedlemmar/år
§ 11 Skissartad/prel. verksamhetsplan för 2015 föredrogs av Börje Pihlqvist och
kompletterades av Lilian Hult och Björn Lundgren. Den 25 april anordnas, under
Glasvernissagerna, en gemensam utflykt till Johansfors Gallery med paret Liz &
Duncan Timms samlingar. Den 10 maj åker föreningen till Köpenhamn på en
heldagsutflykt. Övriga aktiviteter meddelas senare.
§ 12 Budget för 2015 godkändes enligt upprättat förslag
§ 13 Inkomna motioner. Det hade inte inkommit några motioner i år.
§ 14 Val av antalet styrelsemedlemmar. Vi har tidigare beslutat 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 Monica
Björstrand, Ulla Stenberg och Björn Lundgren på två år.
Ett år kvar på sina mandat har Lilian Hult, Veine Franzén och Dick Söderlund.
§ 17 Till revisorer omvaldes, enligt valberedningens förslag, Jan-Åke Magnusson
och Torbjörn Björstrand.
§ 18 Till valberedning omvaldes Carl Bjelke, sammankallande, samt Ingrid
Olsson och Jan Sebass
§ 19 Övriga frågor. Inga övriga frågor kom upp.
§ 20 Börje Pihlqvist tackade, å egna och styrelsens vägnar, deltagarna för
visat intresse, och förklarade årsmötet för avslutat. Ett speciellt tack
riktades också till Conny Svensson för att han på ett så utomordentligt sätt varit
ansvarig huvudarrangör för föreningens Årsmöte 2015.
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