Protokoll fört vid årsmöte med Stockholmspostens Konstförening
måndagen den 12 november 2007

§1

Margareta Bogatir hälsade alla välkomna till föreningens 60:e

årsmöte i Aulan på Tomteboda.

§2

Till mötesordförande valdes Peter Anderson och till sekreterare Riitta

Gill.

§3

Rita Ilomäki och Ann-Catrin Sandin utsågs till justeringsmän.

§4

Den föreslagna dagordningen godkändes. Dock tillkom §6 som hade

försvunnit.

§5

Mötet ansågs utlyst i behörig ordning.

§6

Margareta Bogatir gick igenom verksamhetsberättelsen för 2006-

2007.

§7

Revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2006—2007 föredrogs av Bo

Hellberg och var undertecknad även av L G Karlsson. Revisionsberättelsen
godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

§8

Kassören och Vice ordföranden delar på 3700 kronor i arvode. Övriga

ledamöter avsäger sig sina arvoden. Pengarna används till inköp av konst i
stället.
Detta godkändes av årsmötet.

§9

Inga ändringar gjordes i medlemsavgift eller normalavdrag.

§ 10

Ändring till stadgan § 4 Avgifter och andelar.

Förslag till ny punkt 9: Medlemskapet upphör vid utebliven inbetalning till medlemskontot efter
det att en påminnelse per brev har skickats till medlemmen och sex månader har förflutit efter det att
påminnelsen har skickats.

Formuleringen godkändes av mötet.

§ 11

Ing-Britt Källman gick igenom budgetförslaget för 2007-2008.

Budgeten är baserad på antalet 118 medlemmar.

§ 12

Till styrelseordförande valdes på valberedningens förslag Margareta

Bogatir, omval för 1 år.

§ 13

Till styrelseledamöter och suppleanter valdes

Tedh Jansson, omval, 1 år enligt Tedhs egen önskan
Riitta Gill, omval, 2 år
Birgitta Nilsson, nyval, 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

Gudrun Vanke, Lars Göran Karlsson och Birgitta Söderström, alla omval på 1
år:

§ 16

Tedh Jansson har planerat nya konstnärer varje månad både i

Tomteboda/Arken och Årsta. En imponerande samling.
Peter Anderson berättade att vår förening med sitt sätt att arbeta är unik i
Sverige.
Folder för att värva nya medlemmar med har tagits fram. Några exemplar
delades ut till mötesdeltagarna.

§ 17

Övriga frågor

Inget

§ 18

Avslutning

Mötet avslutades med tack till styrelsen och till de 30-tal närvarande
medlemmarna.

Efteråt bjöds på hemgjord smörgåstårta á la Källman och bakverk Oscar.
Thomas Qvarsebo höll en väldigt uppskattad föreläsning om sin konst.

Tomteboda den 12 november 2007
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