Protokoll fört vid årsmöte med Stockholmspostens Konstförening
måndagen den 24 november 2008

§1

Margareta Bogatir hälsade alla välkomna till årsmötet i Aulan på

Tomteboda (61:a i ordningen).

§2

Till mötesordförande valdes Monica Savander och till sekreterare

Riitta Gill.

§3

Inez Bolmgren och Katarina Ekelöf utsågs till justeringsmän.

§4

Den föreslagna dagordningen godkändes. L G Karlsson hade med sig

två frågor till § 17 Övrigt.

§5

Mötet ansågs utlyst i behörig ordning.

§6

Margareta Bogatir gick igenom verksamhetsberättelsen för 2007-

2008. Verksamhetsberättelsen delades ut på mötet och den ska även läggas in
på hemsidan.

§7

Revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2007—2008 föredrogs av

L G Karlsson. Revisionsberättelsen godkändes och styrelsen beviljades
ansvarsfrihet.
Deltagarna fick kopia av huvudboken.

§ 8 Arvoden till styrelsen höjdes med 3000 kr till totalt 6700 kr efter inlämnad
motion. Beloppet delas mellan styrelsemedlemmarna efter internt samråd i
styrelsen.

§9

Medlemsavgiften höjdes till 250 kr. Höjningen gör det möjligt att öka

styrelsearvoden. Det blir dessutom pengar över och de ska användas till
konstinköp till lotteriet.

§ 10

Ändring av stadgan, § 3 Medlemsskap.

Styrelsens förslag till stadgeändring är att anställda i företag som har nära
samarbete med Posten (till exempel outsourcingpartner) kan bli medlemmar i
föreningen.
En följdändring till punkt 2 i § 4. Medlemsavdrag till andelskonto för en sådan
medlem ska inte göras genom löneavdrag utan månadsbeloppet betalas in på
föreningens konto av medlemmen själv.
Mötet godkände förslagen och ärendet ska upp till beslut på nästa årsmöte
alternativt på ett extrainkallat möte.

§ 11

Ing-Britt Källman gick igenom budgetförslaget för 2008-2009.

Budgeten är baserad på antalet 121 medlemmar.

§ 12

Till styrelseordförande valdes på valberedningens förslag Margareta

Bogatir, omval för 1 år.

§ 13

Till styrelseledamöter och suppleanter valdes

Olov Lundin, omval, 2 år
Ing-Britt Källman, omval, 2 år
Birgitta Nilsson, 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

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

§ 16

Både Arken/Tomteboda och Årsta har ny utställning varje månad

under 2009.
Mer information om detta på hemsidan http://w1.875.telia.com/~u87509607/

§ 17

Övriga frågor

Föreslagna ändringar till stadgan, § 8 Föreningsmöten
(L G Karlsson):
- Fastställes att årsmötet ska hållas i november, vilket har blivit praxis trots att
det står oktober i stadgan.
- Fastställes att kallelsen ska skickas minst tre veckor före årsmötet. Nu finns
ingen notering om detta i stadgan.
Dessa stadgeändringar tas upp till beslut på nästa årsmöte alternativt på ett
extrainkallat möte.

- Depositionsavgift till årsmötet föreslås så att föreningen inte blir lidande när
medlemmar anmäler sig men inte kommer, och kostnaden för förtäring blir
onödigt hög på grund av detta. Det ska dock vara tydligt i kallelsen att alla
medlemmar är välkomna att delta på själva årsmötet. Kostnaden gäller endast
förtäringen i de fall då medlemmen inte kommer trots anmälan. Styrelsen får
fundera på en smidig lösning i frågan.

§ 18

Avslutning

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

Eva-Mia Sjölin berättade om sin utställda konst.
Mötet avrundades med mat och kaffe samt de sedvanliga lotterierna, med
sammanlagt sexton vinster.

Tomteboda den 24 november 2008

………………………………………………………………………………………………………………………
Riitta Gill
Monica Savander

Protokollet justeras

………………………………………………………………………………………………………………………
Inez Bolmgren
Katarina Ekelöf

