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Torshälla Konstförening
Protokoll fört vid årsmötet 2016 gällande
verksamhetsåret 2015
Plats: Ebelingmuseet i Torshälla
Dag och tid: Tisdagen den 15 mars 2016, klockan 19.00-21:15
Närvarande: 130 personer
§ 1 Mötets öppnande
Föreningens ordförande, Marianne Belin, hälsar alla mycket välkomna och förklarar 2015 års årsmöte för öppnat.
Information om utrymning
Maria Hallberg, intendent vid Ebelingmuseet, informerar om var de olika utrymningsvägarna finns i
lokalen och att hon själv kommer att finnas i receptionen.
Maria välkomnar också till museets olika utställningar och kommande vernissager.
§ 2 Mötets behöriga utlysande
Mötesdeltagarna anser att mötet har utlysts enligt stadgarna.
Kallelsen till årsmötet skickades ut i slutet av vecka 4. En hel del kallelser har också lämnats direkt i
medlemmars brevlådor.
Av föreningens stadgar framgår att kallelsen till årsmötet ska delges medlemmarna senast fyra
veckor före mötesdagen.
Tyvärr har föreningens hemsida blivit ”hackad”. Janett Eriksson berättar att hennes son kommer att
ordna med ny hemsida.
§ 3 Godkännande av dagordningen
Den utsända dagordningen godkänns.
§ 4 Val av mötesfunktionärer
Efter förslag av styrelsen och med mötesdeltagarnas instämmande väljs:
a) Iha Frykman som ordförande för årsmötet
b) Ulla Mattsson som sekreterare vid årsmötet
c) Tillsammans med ordföranden och efter förslag utses Ulla Axner och Roger Walve att justera
protokollet från årsmötet.
Ulla Axner och Roger Walve är därmed också utsedda som rösträknare om så skulle behövas.
§ 5 Styrelsens verksamhetsberättelsen
Mötets sekreterare läser upp föreningens berättelse som gäller verksamhetsåret den 1 januari
till och med den 31 december 2015.
Berättelsen är daterad den 29 februari 2016 och underskriven av alla i styrelsen.
Verksamhetsberättelsen godkänns i sin helhet av mötesdeltagarna och läggs till handlingarna.
Verksamhetsberättelsen bifogas originalprotokollet.
§ 6 Ekonomisk berättelse/Revisorernas berättelse
Mia Hedin, föreningens kassör, presenterar resultaträkningen, dels för konstföreningen dels
för Hilding Jönses vilken gäller verksamhetsåret den 1 januari till och med den 31 december 2015.
En ”publik” upplaga av resultaträkningen har tagits fram och finns utdelad till alla närvarande.
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forts § 6 Ekonomisk berättelse/Revisorernas berättelse
Vid genomgång upptäcker en mötesdeltagare att summan under rubriker Utgifter, inte stämmer vad
gäller konstföreningen. Summan är betydligt större än de uppräknade posterna. En post på 15.342
kronor saknas.
Revisor Anette Hammarlund berättar att revision har genomförts av samtliga ekonomiska dokument, enligt god revisionssed och att allt stämde vid detta tillfälle.
Efter diskussion och med revisors intygande godkänner mötesdeltagarna den ekonomiska berättelsen
som redovisas på det publika dokumentet och som gäller föreningen samt Hilding Jönses*
Revisionsberättelsen läses upp och den är daterad 23 februari 2016 och underskriven av revisorerna
Berättelserna bifogas originalprotokollet.
§ 7 Ansvarsfrihet för styrelsen
Det gångna verksamhetsåret omfattat tiden den 1 januari till och med den 31 december 2015.
Revisorerna föreslår att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för år 2015.
Mötesdeltagarna ger styrelsen ansvarsfrihet.
§ 8 Val
Valberedningens sammankallande, Jan-Erik Kling, lämnar förslag till styrelseledamöter och revisorer.
Förslaget från valberedningen bifogas originalprotokollet.
a) Ordförande:
Marianne Belin (omval 1 år)
b) Ledamöter:
Mia Hedin (omval 2 år)
Annika Jormelius (omval 2 år)
Janett Eriksson (omval 2 år)
c) Revisor
Anette Hammarlund (omval 2 år)
d) Val av valberedning
Styrelsen föreslår:
Jan-Erik Kling, sammankallande (omval 1 år)
Christer Åslund (nyval 1 år)
Mötesdeltagarna väljer ordförande, ledamöter och revisorer enligt valberedningens förslag och valberedning enligt styrelsens förslag.
§ 9 Medlemsavgiften
Föreningens medlemsavgift ändrades från 175 till 200 kronor vid förra årsmötet.
Styrelsen föreslår nu oförändrad medlemsavgift 200 kronor.
Deltagarna vid årsmötet beslutar om oförändrad medlemsavgift för kommande verksamhetsår.
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§ 10 Frågor från medlemmar eller styrelseledamöter
Medlem Eva Bergman föreslår sammanfattningsvis, att inköpta konstverk till föreningen läggs ut på
hemsidan med bild, konstnär och pris. Detta för att medlemmar som inte har möjlighet att delta vid
utställningar ändå kan ta del av inköpen.
Styrelsen har diskuterat medlemmens önskan och lämnar förslag till svar.
En sammanfattning av styrelsens förslag till svar:
Konsten kan fotograferas och skickas via e-post till den som så önskar.
Att fotografera och lägga ut allt, pris inköp etc känns inte helt bra då vem som helst kan se hur
mycket som finns i lager och vilka summor det rör sig om.
Tilläggas kan att tyvärr har föreningens hemsida inte gått fri från angrepp utan har just nu blivit ”hackad” och bombarderats med 100 000-tals skräpfiler vilket har gjort den svårnavigerad.
Ny säkrare hemsida kommer att tas fram under året.
Förslaget från medlem och styrelse finns bifogat originalprotokollet.
Mötesdeltagarna instämmer i styrelsens förslag till svar.
§ 11 Årsmötets avslutning
Föreningens ordförande, Marianne Belin, tackar alla medlemmar och riktar ett extra tack till alla
värdar som bidrar och ställer upp på olika sätt vid föreningens utställningar och andra föreningsaktiviteter.
Årsmötet förklaras avslutat.
*Vid senare kontroll visade det sig att det var posten Utställningskostnader 15.342 kronor som motsvarade
summan som inte fanns med på det publika dokumentet som delades ut vid årsmötet.
Detta är nu tillrättalagt och en reviderad ekonomisk berättelse bifogas originalprotokollet.
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