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Torshälla Konstförening
Protokoll fört vid årsmötet 2019
Plats: Ebelingmuseet,Torshälla
Dag och tid: Tisdagen den 5 mars 2019, klockan 18.00-20.15
Närvarande: 117 medlemmar, 82 kvinnor och 35 män
§ 1 Årsmötets öppnande
Ordföranden Kerstin Tenning hälsar välkommen och förklarar årsmötet 2019 för öppnat.
§ 2 Mötets behöriga utlysande
Av stadgarna framgår i § 5 att kallelsen ska delges medlemmarna senast fyra veckor
före mötesdagen. Årets kallelse har delgetts medlemmarna via mail och per pappersbrev.
Mötesdeltagarna anser att de fått kallelsen i tid i enlighet med vad som anges i stadgarna.
§ 3 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkänns i utsänt skick.
§ 4 Val av funktionärer
Efter förslag av Jan-Erik Kling, valberedningen, beslutar mötesdeltagarna om följande
funktionärer för dagens möte:
a) Iha Frykman till ordförande för mötet
b) Ulla Mattsson till sekreterare för mötet
c) Annika Hofling och Mikael Nyman att justera protokollet och som rösträknare,
om så blir nödvändigt.
§ 5 Styrelsens verksamhetsberättelse
Föreningens verksamhetsberättelse läses upp.
Den omfattar verksamhetsåret den 1 januari 2018 till och med den 31 december 2018.
Verksamhetsberättelsen är underskriven av samtliga i styrelsen.
Berättelsen godkänns och läggs till handlingarna.
§ 6 Ekonomisk berättelse och revisorernas berättelse
a) Föreningens kassör, Mia Hedin, berättar att årets vinst är 8.853:50. I ”Resultaträkning
2018-01-01—2018-12-31” redovisas in- och utgående balans.
Berättelsen godkänns och läggs till handlingarna.
b) Av revisorernas berättelse framgår att ”Räkenskaperna är förda enligt god revisionssed
och är väl dokumenterade och styrkta varför vi föreslår full ansvarsfrihet för styrelsen
avseende det gångna verksamhetsåret”.
Berättelserna är undertecknade av revisorerna Anette Hammarlund och Per Lindberg
den 30 januari 2019.
Berättelsen läggs till handlingarna
§ 7 Ansvarsfrihet för styrelsen
Med hänvisning till revisorernas förslag ger mötesdeltagarna styrelsen ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2018.
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§ 8 Val
Valberedningens sammankallande, Jan-Erik Kling, lämnar beredningens förslag till
styrelseledamöter och revisorer.
a) Ordförande
Kerstin Tenning (omval 1 år)
b) Ledamöter
Karin Flodin (omval 2 år)
Ulrika Bovin (omval 2 år)
Monica Pettersson (omval 2 år)
c) Revisorer
Per Lindberg (omval 2 år)
d) Valberedning
Jan-Erik Kling (omval 1 år och sammankallande)
Christer Åslund (omval 1 år)
Beslut: mötesdeltagarna väljer ordförande, ledamöter och revisorer enligt valberedningens förslag
och valberedning enligt styrelsens förlag.
§ 9 Medlemsavgift för år 2020
2018 och 2019 har medlemsavgiften varit 200 kronor.
Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift för år 2020.
Mötesdeltagarna beslutar enligt förslaget, oförändrad avgift för 2020.
§ 10 Inga frågor, enligt § 10 i stadgarna, har lämnats skriftligen från medlemmar
eller styrelsen.
§ 11 Styrelsens förslag till ändring av §5, §6 och § 11 i föreningens stadgar
Enligt §11 i Stadgar för Torshälla konstförening (från den 31 mars 2009) ska beslut om ändring av
stadgar fattas av två på varandra, tidigast inom 30 dagar följande möten, varav det ena ska vara ett
årsmöte. För beslutets giltighet behövs minst tvåtredjedels majoritet av samtliga närvarande medlemmar.

a) Förslag till ändring av §5 Möten punkt 2
Ny text
- Kallelse till föreningens årsmöte ska utsändas till medlemmarna senast tre veckor
före årsmötet.
Nuvarande text
- Kallelse till föreningens årsmöte ska utsändas till medlemmarna senast fyra veckor före årsmötet.

b) Förslag till ändring av §6 Årsmöten punkt 10
Ny text
Annat ärende, väckt av styrelsen eller medlem
- Medlem som önskar ärende upptaget till behandling, ska anmäla ärendet skriftligt
till styrelsen för beredning senast två veckor före årsmötet.
Nuvarande text
- Medlem som önskar ärende upptaget till behandling, ska anmäla ärendet skriftligt till styrelsen för
beredning senast tre veckor före årsmötet.
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c) Ändring av §11 Hilding Jönses
Ny text
Arvet efter Hilding Jönses som förvaltats av styrelsen är förbrukat och har avslutats
2018-12-31
Nuvarande text
Arvet efter Hilding Jönses förvaltas av styrelsen. Redovisning till medlemmarna sker vid varje årsmöte.
Som svar på fråga från medlem berättar styrelseledamot att de verk som finns kvar finns nedpackade i kartong och förvaras hos Janett Eriksson. Styrelsen har för avsikt att söka avlägsen släkting
som kan ta emot det kvarvarande.

Årsmötesdeltagarna 5 mars 2019, beslutar fastställa ändring av stadgarna gällande § 5
punkt 2, § 6 punkt 10 samt § 11.
§ 12 Avslutning av årsmötet
Mötesordföranden avslutar 2019 års årsmöte

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Efter paus och enligt stadgarna är det dags för utlottningar:
Värdlotteriet för de som deltagit som värdar under 2018 vid föreningens olika utställningar.
Medlemslotteriet för alla som varit medlemmar under 2018.

Närvarolotteriet för de medlemmar som tog emot en lott då man kom till lokalen.

Justeras:
Iha Frykman
Mötesordförande
Annika Hofling
Justerare
Mikael Nyman
Justerare
Vid pennan och tangenterna:
Ulla Mattsson
Sekreterare

