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Torshälla Konstförening
Protokoll fört vid årsmötet 2017
Plats: Ebelingmuseet i Torshälla
Dag och tid: Tisdagen den 7 mars 2017, klockan 18.00-21.15
Närvarande: 128 personer (94 kvinnor och 34 män).
§ 1 Mötets öppnande
Marianne Belin, föreningens ordförande, hälsar alla välkomna och förklarar 2017 års årsmöte
för öppnat, denna snöiga och halkiga afton.
Information om utrymning
Hanna Svensson, konstpedagog vid Ebelingmuseet, lämnar deltagarna information om var
utrymningsvägarna finns. Hanna kommer att finnas i receptionen under hela årsmötet.
§ 2 Årsmötets behöriga utlysande
Mötesdeltagarna anser att de fått kallelsen i tid i enlighet med föreningens stadgar.
Av stadgarna (§ 5) framgår att kallelsen till årsmötet ska delges medlemmarna senast fyra veckor
före mötesdagen.
§ 3 Godkännande av dagordningen
Den utsända dagordningen godkänns.
§ 4 Val av funktionärer för årsmötet
Efter förslag av styrelsen, vilket mötesdeltagarna bifaller, väljs:
A) Iha Frykman som ordförande
B) Ulla Mattsson som sekreterare
C) Lena Åkerlund och Roger Walve till justerare/rösträknare
§ 5 Styrelsens verksamhetsberättelse
Mötessekreteraren, läser upp föreningens berättelse som gäller verksamhetsåret från den 1 januari
2016 till och med den 31 december 2016.
Särskilt kan nämnas att konstföreningens styrelse i samarbete med Jarl Hedin har utvecklat en ny
och lättåtkomlig hemsida.
Berättelsen är daterad 20 februari 2017 och alla i styrelsen har skrivit under.
Verksamhetsberättelsen godkänns och läggs till handlingarna
§ 6 Ekonomisk berättelse/revisorernas berättelse
A) Föreningens kassör, Mia Hedin, presenterar resultat- och balansräkning, dels för konstföreningen
dels för Hilding Jönses, vilka båda gäller för verksamhetsåret från den 1 januari 2016 till och med
den 31 december 2016.
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B) Av revisorernas berättelse framgår att ”Räkenskaperna är förda enligt god redovisningssed och
väl dokumenterade och styrkta, varför vi föreslår full ansvarsfrihet för styrelsen avseende det
gångna verksamhetsåret”
Berättelsen är undertecknad av revisorerna Per Ericson och Anette Hammarlund den 29 januari
2017.
Berättelserna läggs till handlingarna.
§ 7 Ansvarsfrihet för styrelsen
Med hänvisning till revisorernas förslag enligt § 6 ger mötesdeltagarna styrelsen ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2016.
§ 8 Val
Jan-Erik Kling, valberedningens sammankallande, lämnar beredningens förslag till
styrelseledamöter och revisorer.
A) Ordförande
Marianne Belin (omval 1 år)
B) Ledamöter
Karin Flodin (omval 2 år)
Ulrika Bovin (omval 2 år)
Monika Pettersson (omval 2 år)
Kvarstår 1 år gör: Mia Hedin, Annika Jormelius och Janett Eriksson
C) Revisorer
Per Lindberg (nyval 2 år)
Kvarstår 1 år gör: Anette Hammarlund
Styrelsen föreslår val av valberedning.
D) Jan-Erik Kling, sammankallande (omval 1 år)
Christer Åslund (omval 1 år)
Mötesdeltagarna väljer ordförande, ledamöter och revisorer enligt valberedningens förslag och
valberedning enligt styrelsens förslag.
§ 9 Medlemsavgiften
Föreningens medlemsavgift är för närvarande 200 kronor/år.
Styrelsen föreslår oförändrad avgift.
Mötesdeltagarna beslutar att medlemsavgiften ska vara oförändrad för det kommande
verksamhetsåret.
§ 10 Frågor från medlemmar eller styrelseledamöter
Inga frågor har lämnats.
§ 11 Årsmötets avslutning
Mötets ordförande avslutar årsmötet.
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Föreningens ordförande tackar alla värdar och andra som på olika sätt bidrar med sin arbetskraft vid
utställning, utdelning av vernissagekort och andra aktiviteter.
Per Ericson och Ingvar Skogsmo avtackas med ord och blommor för sina insatser i
föreningsverksamheten.
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