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PROTOKOLL

Årsmöte i Stockholmspostens konstförening
2013-11-14
Aulan på Tomteboda
1. Årsmötet öppnas
Årsmötet öppnades av föreningens ordförande PO Brandeker.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till mötesordförande valdes Jan Alvebäck och till mötessekreterare utsågs
Birgitta Söderberg.
3. Val av justeringsmän tillika rösträknare
Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Lars Landolf och Greta
Tellström. Närvarolista (bilaga 3).
4. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
5. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
Årsmötet ansåg att kallelse skett i behörig ordning.
6. Verksamhetsberättelse för 2012/2013
Verksamhetsberättelse för 2012/2013 och ekonomisk rapport delades ut
vid mötet (bilaga 1). Genomgång av verksamhetsberättelsen varvid
medlemmarna fick tillfälle att ställa frågor. Förtydliganden gjordes av
föreningens ordförande och kassör avseende en fordran på obetald konst.
Styrelsen arbetar för att lösa frågan.
7. Revisionsberättelse jämte fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Revisionsberättelsen lästes upp av revisorn Lars-Göran Karlsson (bilaga 2).
Revisorerna föreslår att räkenskaperna per 2013-09-30 fastställs och att
styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsperioden.
Stämman beslutar enhälligt fastställa räkenskaperna och att ge styrelsen
ansvarsfrihet.
8. Styrelsens förslag till budget för nästkommande år
Styrelsens förslag till budget presenterades. Årsmötet godkände förslaget
med tillägget att eventuellt överskott vid kommande verksamhetsårs slut
fördelas som arvode inom styrelsen.
9. Val av styrelseordförande
Valberedningens förslag till styrelseordförande var omval av PO Brandeker
på 1 år. Årsmötet beslutade enligt förslaget.
10. Val av styrelseledamöter och suppleanter
Ordinarie ledamöter: Två ordinarie ledamöter har valt att avgå. Nyval
gjordes av två ordinarie ledamöter på 2 år: Monica Patz-Strömstedt och den
tidigare suppleanten Raili Kalliovaara.
Övriga två ordinarie ledamöter kvarstår ytterligare 1 år.
Suppleanter: Omval 1 år av suppleanten Rita Ilomäki samt nyval på 1 år av
suppleanten Lena Sandin.
11. Val av revisorer och revisorssuppleant
Omval gjordes av revisorerna LG Karlsson och Bo Hellberg samt
revisorssuppleanten Jan Alvebäck.
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12. Val av ledamöter i valberedningen
Omval gjordes av valberedningen LG Karlsson, Gudrun Vanke och Birgitta
Söderström.
13. Verksamheten 2013/2014
Föreningens ordförande PO Brandeker meddelade att förändringar är att
vänta och att verksamheten blir annorlunda men att den nya styrelsen
kommer att göra sitt bästa.
14. Styrelsearvoden
Styrelsearvoden har ”teoretiskt” genom godkännandet av budgeten satts till
0:- men med tillägget att ett eventuellt överskott vid verksamhetsårets slut
fördelas inom styrelsen.
15. Ändrade villkor för månadsinbetalning fr o m årsskiftet
Kassören Stefan Evert redogjorde för ändrade villkor för månadsinbetalning
fr o m årsskiftet. Nordea lägger ner tidigare avdragsservice efter februari
2014. De alternativ som föreslås är antingen att inbetalningskort skickas ut
från föreningen till alla medlemmar eller autogiro för medlemmarna för
insättning på föreningens postgirokonto 15 64 55-8. Eventuell årskostnad
för föreningen måste undersökas. Båda alternativen medför merarbete för
föreningen.
16. Förslag enligt beslut vid årsmötet 2012 om ändring av stadgarna
Ändringen avser föreningens stadgar § 4 pkt 1 och pkt 6. Det tidigare
årsmötesbeslutet konfirmerades.
17. Föreningens verksamhet med anledning av sjunkande medlemsantal.
Föreningens ordförande PO Brandeker visade den folder om föreningens
verksamhet som tagits fram till Posten Fritids kulturvecka. Konstföreningen
kommer att fortsätta sitt arbete och göra reklam till exempel i samband
med utställningar för att värva nya medlemmar.
18. Årsmötet avslutas
De avgående ledamöterna Tedh Jansson och Birgitta Nilsson avtackades för
deras mångåriga och mycket uppskattade arbete i konstföreningen.
Mötesordföranden Jan Alvebäck tackades för dagens möte.
Efter årsmötet intogs smörgåstårtor och konst lottades ut bland
medlemmarna.
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