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2021-11-13

Protokoll fört vid årsmöten den 13 november 2021 i Växjö
Årsmötet samlade ett 20-tal medlemmar som skulle redovisa de båda gångna
verksamhetsåren 2019 och 2020. P.g.a. Pandemin ställdes 2019:s årsmöte in samt
att årsmötet för 2020 som skulle genomförts före utgången av april i år blev av först
nu den 13 november 2021.
Föreningens ordförande Börje Pihlqvist inledde med att välkomna alla till årsmötet för
åren 2019 och 2020 på restaurang 4 Krogar vid Växjösjön.
Vad gäller stipendiaten, 2020, Frida Lundén-Mörck kommer hon att presenteras vid
vårt 30-årsjubileum på Orranäs Glasbruk den 4 februari 2022. Frida är den tredje
stipendiaten i den nya stipendieomgången på 5 år, där stipendiet är dubbelt så stort
som tidigare. Idag 20.000 kronor. Detta tack vare Sparbanken Eken och Orrefors
Kosta Boda AB som tillsammans bidrar med halva stipendiebeloppet.
§ 1 Föreningens ordförande Börje Pihlqvist hälsade medlemmarna välkomna till
de sammanslagna årsmötena, på Restaurang 4 Krogar, och förklarade mötet
öppnat.
§ 2 Dagordningen fastställdes utan kommentarer.
§ 3 Årsmötet ansågs behörigen utlyst.
§ 4 Röstlängden fastställdes genom upprättad deltagarlista - 22 närvarande
medlemmar.
§ 5 Till mötesordförande valdes Börje Pihlqvist, sekreterare Björn Lundgren.
Till justerare, tillika rösträknare valdes Jan-Åke Magnusson och Fanny
Geismar,Växjö.
§ 6 Verksamhetsberättelsen för 2019 och 2020 föredrogs kortfattat. Godkändes utan
kommentarer.
§ 7 De ekonomiska rapporterna föredrogs av Lilian Hult och godkändes av årsmötet.
År 2020 visade ett underskott på 14.946 kronor. Bl.a. att vi p.g.a. pandemin inte
tog ut någon medlemsavgift för 2021.
Föreningens ekonomi är dock god med en behållning vid årsskiftet på 73.820
SEK. Utöver ovanstående äger föreningen dessutom 1 andel i Glasrikets Skatter
på nominellt 10.000 kronor.
§ 8 Revisionsberättelserna föredrogs av föreningens ena revisor Jan-Åke
Magnusson. Räkenskaperna för både 2019 och 2020 ansågs vara i mycket god

ordnig och godkändes av årsmötet i enlighet med revisorernas förslag.
§ 9 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för de gångna två åren.
§ 10 Medlemsavgiften för 2022 lämnas oförändrad. (Den justerades uppåt 2014
med +50 kr för parmedlemmar.) Årsavgiften för 2022 blir alltså 200 kronor för
enskild medlem och 300 kronor för parmedlemmar. Årsavgiften skall betalas
senast den 31 december.
§ 11 Föreningen redovisade ingen särskild verksamhetsplan får 2020 då det
p.g.a. pandemin endast genomfördes en aktivitet – Gunnel Sahlin och Berne
Karlsson i Kosta Folkets Hus. För 2021 fanns ingen verksamhetsplan då vi inte
visste något om pandemins framfart. Inom parentes: (Dock blev det till slut en
träff. ”Trio i Glas” på Villa Gransholm i Gemla, den 15 oktober, 2021).
Den lyckade träffen redovisas med ett kort referat och bilder på Hemsidan.
Planering av nya aktiviteter sker normalt löpande i styrelsen, varför tidpunkterna
är ”flytande”. Denna typ av verksamhetsplanering godkändes av årsmötet.
§ 12 Inte heller presenterar styrelsen någon Budget för åren då vi som ovan arbetar
löpande. Detta arbetssätt har godkändes också av tidigare årsmöte.
Föreningens kostnader och intäkter är följaktligen direkt avhängiga omfattningen
på de resor/aktiviteter som genomförs under verksamhetsåret.
§ 13 Inkomna motioner: Inga motioner hade inkommit.
§ 14 Val av antalet styrelsemedlemmar. Vi har tidigare beslutat att styrelsen
skall bestå av 7 ledamöter och inga suppleanter. Inga förändringar beslutades.
§ 15 Val av ordförande för ett år. Börje Pihlqvist stannar kvar som ordförande till
årsmötet i april 2022. Planeras äga rum på Asa Herrgård lördagen den 23 april.
Likaså stannar den idag sittande styrelsen som består av: Ulla Stenberg, Veine
Franzén, Dick Söderlund, Ingegärd Hillman och Björn Lundgren till årsmötet
2022.
§ 16 Omval till årsmötet 2023 för Lilian Hult. Nyval till årsmötet 2023 för Gunnel
Holmér,Växjö.
§ 17 Till revisorer omvaldes, enligt valberedningens förslag Jan-Åke Magnusson
och Torbjörn Björstrand.
§ 18 Till valberedning omvaldes på 1 år Jan Seebass, sammankallande, samt
Monica Björstrand och Peter Sörensen.
§ 19 Övriga frågor: Ordf. Börje Pihlqvist berättade om föreningens 30-årsjubileum på
Orranäs Glasbruk, Orrefors, fredagen den 4 februari 2022. I stort sett ett år försenad, men vi vet alla varför. Inbjudan sänds ut inom kort och finns också
på Hemsidan.

§ 20 Börje Pihlqvist tackade, å egna och styrelsens vägnar, deltagarna för visat
intresse och förklarade årsmötena avslutade.

Årsmötena fortsatte med Anders Malmqvist IKEA, som berättade under temat ”Från
Älmhult till världens ände på fyra månader”.
Dagen avslutades med lunch på restaurangen 4 Krogar.
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