Protokoll fört vid årsmöte med Stockholmspostens Konstförening
måndagen den 30 november 2009

§1

Mötets öppnande

Margareta Bogatir förklarade föreningens 62:a årsmöte öppnat.

§2

Val av ordförande och sekreterare för mötet

Till mötesordförande valdes Rita Ilomäki och till sekreterare Riitta Gill.

§3

Val av justeringsmän

Till justeringsmän valdes Stefan Lindblom och Gunilla Andreason.

§4

Fastställande av dagordning

Dagordning som bifogats inbjudan fastställdes.

§5

Fråga om kallelsen har skett i behörig ordning

Kallelsen postades den 6/11 och kom fram till de flesta den 9/11, 3 veckor före
mötet.

§6

Verksamhetsberättelse för det gångna året

Ordförande Margareta Bogatir gick igenom verksamheten; antalet medlemmar,
belopp för förmedlad konst mm. Verksamhetsberättelsen delades ut på mötet
och ska läggas in på föreningens hemsida.

§7

Revisionsberättelsen jämte fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Revisor L G Karlsson förklarade att bokföringen har granskats och godkänts av
revisorerna.
Mötet bekräftade godkännandet och styrelsen gavs ansvarsfrihet.

§8

Styrelsens förslag till budget

Budget som baserats på det nu aktuella antalet 111 medlemmar godkändes av
mötet.
Lilli Assi framförde sin åsikt att styrelsen ska ha högre ambition än så och
inrikta sig på flera medlemmar redan i sin budget. Mötet enades om att alla
medlemmar ska hjälpas åt att informera om föreningen och på det viset värva
nya medlemmar.

§9

Val av styrelseordförande

Mötet valde om Margareta Bogatir till ordförande - för 1 år.

§ 10 Val av styrelseledamöter och suppleanter
Tedh Jansson valdes om för 1 år.
Stefan Evert tilläggsval 1 år – kassör.
Birgitta Nilsson, nyval 2 år – sekreterare.
Kerstin Lines och Rita Ilomäki valdes till suppleanter, 1 år.

§ 11

Val av revisorer och suppleant

Revisorer blev L G Karlsson och Bo Hellberg – omval på 1 år. Suppleant blev Jan
Alvebäck - omval på 1 år.

§ 12

Val av ledamöter i valberedning

L G Karlsson, Gudrun Vanke och Birgitta Söderström, omvald på 1 år.

§ 13

Beslut om ändring av stadgan § 3 Medlemsskap

Ändringen blev definitivt godkänd i detta årsmöte, som var den andra i ordning
för denna stadgeändring.

Stadgeändringen lyder i sin helhet:
Personer som inte är postanställda men arbetar till exempel hos en outsourcingpartner eller i
annat företag som har nära samarbete med Posten kan bli medlemmar i föreningen.
Medlemmar från andra företag ska själv se till att medlemsavdraget kommer regelbundet till
föreningens plusgirokonto. Inga medlemsavdrag kan göras av föreningen.

§ 14 Verksamheten 2009/2010
Tedh Jansson gick igenom sin utställningsplanering för det kommande året.
Programmet skrivs in på hemsidan.

§ 15

Övriga frågor

Ett annat stadgeändringsärende bordlades på grund av att frågan inte var med
på dagordningen. Ärendet handlade om tidpunkt för årsmöte samt hur långt i
förväg medlemmarna ska få kallelsen/inbjudan. Styrelsen avgör om ärendet
ska upp på ett extrainkallat årsmöte eller nästa ordinarie årsmöte.
Eleonora Furestad föreslog att pensionerade medlemmar skulle
uppmärksammas på nya utställningar.

§ 16

Avslutning

Margareta Bogatir tackade de 30-talet närvarande medlemmarna på mötet.

Programmet fortsatte sedan med att Rion Farmer berättade om aboriginernas
konst, och mötet avslutades med förtäring samt lotteri i Kakelugnsrummet.

Solna 30 november 2009
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