Protokoll fört vid årsmöte med Stockholmspostens Konstförening
måndagen den 13 november 2006

§1

Agneta Merelius hälsade alla välkomna till föreningens 59:e årsmöte i

Aulan på Tomteboda.

§2

Till mötesordförande valdes Monica Savander och till sekreterare

Riitta Gill.

§3

Bo Hellberg och Birgitta Nilsson utsågs till justeringsmän.

§4

Den föreslagna dagordningen godkändes.

§5

Mötet ansågs utlyst i behörig ordning.

§6

Agneta Merelius gick igenom verksamhetsberättelsen för 2005-2006.

Vi har under året haft 15 konstnärer i Tomteboda/Arken, en i Årsta nu på
hösten, och dessutom en samlingsutställning med tre konstnärer under
sommaren.
Tre planerade aktiviteter har senarelagts till innevarande verksamhetsår.
Logotypen har moderniserats.
Planeringen inför 60-årsjubileet har startat.

§7

Revisionsberättelsen föredrogs av Lars Göran Karlsson.

Revisionsberättelsen godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

§8

Arvoden till styrelsen beslöts vara oförändrade.

§9

Medlemsavgiften beslöts vara oförändrad 200 kr.

§ 10

Ändring till stadgan § 4 Avgifter och andelar.

Principbeslut togs att medlemskapet upphör vid utebliven inbetalning till
medlemskontot efter det att en påminnelse per brev har skickats till
medlemmen och sex månader har förflutit efter påminnelsen. Styrelsen fick i
uppdrag att formulera en textändring till stadgan med detta innehåll.

§ 11

Ing-Britt Källman gick igenom budgetförslaget för 2006-2007.

Budgeten är baserad på antalet 121 medlemmar.
Ing-Britt ifrågasatte om föreningen ska ha försäkring framöver. Styrelsen fick
uppdraget att undersöka frågan och mandat att fatta ett beslut.

§ 12

Till styrelseordförande valdes på valberedningens förslag Margareta

Bogatir, nyval för 1 år.

§ 13

Till styrelseledamöter och suppleanter valdes

Ing-Britt Källman, omval, 2 år
Olov Lundin, omval, 2 år
Tedh Jansson, tilläggsval, 1 år
Monika Patz-Strömstedt, omval, 1 år
Kerstin Lines, omval, 1 år

§ 14

Till revisorer valdes, båda omval 1 år,

Lars Göran Karlsson och Bo Hellberg
Jan Alvebäck, revisorssuppleant, också omval, 1 år

§ 15

Till ledamöter i valberedningen valdes, alla omval för 1 år:

Gudrun Vanke, Lars Göran Karlsson och Birgitta Söderström

§ 16

Tedh Jansson berättade om planeringen inför 2006-2007. Ny konstnär

kommer varje månad fram till sommaren.
Till föreningens 60-årsjubileum på hösten ställer cirka 20 konstnärer ut.

§ 17

Övriga frågor

Lars Göran Karlsson väckte frågan om föreningen ska betala bankavgiften när
medlemmar vill få utbetalning av innestående medel, eller vid avslut av
medlemskap när pengar finns innestående och måste betalas ut.
Frågan lämnades till styrelsen för undersökning. Om det inte behöver göras
stadgeändring har styrelsen mandat att besluta.

Bakelser som Tedh Jansson tidigare har tagit med sig till årsmötet saknas av
många.

§ 18

Avslutning

Mötet avslutades med tack till styrelsen och till de 52 närvarande
medlemmarna.
Tomteboda den 13 november 2006
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