Trosabygdens konstförening
Protokoll fört vid årsmöte för verksamhetsåret 2018
Tid:
Plats:

Tisdagen den 26 mars 2019
Skärborgarnas hus, Trosa

1 Årsmötets öppnande
Föreningens ordförande Annica Forss hälsade välkommen och öppnade mötet.
2 Fråga om mötet är i stadgeenlig ordning utlyst
Mötesdeltagarna godkände årsmötet som stadgeenligt utlyst.
3 Godkännande av föredragningslista
Följande ändringar i föredragningslistan godkändes av mötet: Punkterna 12 och 13
slås ihop till en punkt; punkt 12. En punkt lades till; punkt 17 - Beslut om
medlemsavgiften för nästkommande verksamhetsår.
4 Val av ordförande vid mötet
Som mötesordförande valdes Rolf Gustafsson.
5 Val av sekreterare vid mötet
Som mötessekreterare valdes Eva Hauptmann Sköld.
6 Upprättande av röstlängd
Mötet godkände att den närvarolista som upprättades vid ankomsten används som
röstlängd.
7 Val av två justerare tillika rösträknare
Brita Källqvist och Dan Svensson valdes att justera dagens protokoll samt som
rösträknare.
8 Behandling av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2018
Verksamhetsberättelsen för 2018 har distribuerats till samtliga medlemmar, som
därmed haft möjlighet att ta del av densamma. Verksamhets- och förvaltningsberättelsen godkändes och lades därmed till handlingarna.
9 Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning för 2018
Föreningens resultat- och balansräkning för 2018 fastställdes av mötet.
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10 Revisorernas berättelse
Revisor Agneta Lundgren föredrog revisorernas berättelse som därmed lades till
handlingarna.
11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötesdeltagarna beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
12 Val av tre ordinarie ledamöter på två år
Valberedningen föreslår nyval av Lena Andersson och Margareta Pemer på två år
och omval av Anders Frenning på två år.
Mötet beslutade enligt valberedningens förslag.
13 Val av suppleant på två år
Valberedningen föreslår omval av Ulla Aspblad på två år.
Mötet beslutade enligt valberedningens förslag.
14 Val av en revisor på två år och en revisorsuppleant på två år
Valberedningen föreslår nyval av Dan Svensson som revisor på två år och omval
av Ronny Rickmer som revisorsuppleant på två år.
Mötet beslutade enligt valberedningens förslag.
15 Val av en ledamot i valberedningen på två år
Valberedningen föreslår Agneta Lundgren som ledamot i valberedningen på två år.
Mötet beslutade enligt valberedningens förslag.
16 Budget för kommande verksamhetsår (år 2019)
Mötet godkände styrelsens utsända budgetförslag för år 2019.
17 Beslut om medlemsavgiften för nästkommande verksamhetsår (år 2020)
Mötet beslöt att årsavgiften för år 2020 ska vara oförändrad, dvs 175 kronor per
person.
18 Till styrelsen inkomna motioner
Inga motioner har inkommit.
19 Övriga frågor
Inga övriga frågor.
20 Årsmötets avslutning
Mötesordföranden tackade deltagarna och avslutade mötet.
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Därefter följde avtackning med blommor och present till avgående funktionärer.
Årmötet inleddes med musikunderhållning av River Band från Kulturskolan i
Trosa.
Maud Bosson informerade om KonstTriangeln, som äger rum i Trosabygden under
påskhelgen den 19-22 april.
Marina Fallai informerade om tidigare och kommande föreläsningar samt om
höstens konst- och arkitektturesa till Oslo den 20-23 augusti.
Kvällen avslutades med närvaro- och medlemslotteri. Alla medlemmar som betalt
medlemsavgiften för verksamhetsåret 2018 hade rätt att delta i utlottningen av 13
objekt. De medlemmar som deltog i mötet deltog i närvarolotteriet, som i år
innehöll 19 vinster.

Rolf Gustafsson
Mötesordförande

Eva Hauptmann Sköld
Mötessekreterare

Justeras:

Justeras:

Brita Källqvist

Dan Svensson
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