Järfälla Konstforums årsmöte 25 mars 2021
Styrelsen har beslutat att hålla årsmötet digitalt med bara styrelsen den 25 mars 2021 kl. 18.00. Handlingarna
från mötet kommer att publiceras på hemsidan.
Medlemmarna inbjuds att svara på nedanstående årsmötesfrågor och om man så önskar så sänds det ifyllda
formuläret tillbaka innan den 24 mars antingen via vanlig post till sekreterare: Fredrik Forslind, Kopparvägen
39, 176 72 Järfälla eller via e-post: fredrik.forslind@hotmail.com
Formuläret sänds ut med e-post till de som är e-medlemmar. Övriga får det via vanlig post tillsammans med
medlemsbladet. Det kommer även att finnas för nedladdning på föreningens hemsida:
www.jarfallakonstforum.se
Tyvärr har föreningen ingen möjlighet att bifoga förfrankerat kuvert för återsändning av formuläret.
Föredragningslistan är publicerad i det senaste medlemsbladet nr. 2, 2021. De frågor du kan ta ställning till är:
Markera endast JA eller NEJ – stryk över det som EJ är tillämpligt eller det som du EJ kan ta ställning till.
1.

Årsmötet öppnas.

2.

Frågan om mötet blivit utlyst i rätt tid.

JA

NEJ

3.

Fastställande av föredragningslistan.

JA

NEJ

4.

Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Till ordförande kommer föreslås Erik Andersson och
sekreterare Fredrik Forslind.

JA

NEJ

5.

Val av 2 protokolljusterare, tillika rösträknare, att tillsammans
med mötesordföranden justera årsmötets protokoll.
Utses av styrelsen under mötet d.v.s. ej valbart innan.

JA

NEJ

6.

Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste
verksamhetsåret.
Finns på hemsidan. Tyvärr har vi ingen möjlighet att sända
hela verksamhetsberättelsen via vanlig post.

JA

NEJ

7.

Styrelsens ekonomiska redovisning för det gångna året.
Finns på sidan 2 och på hemsidan.

JA

NEJ

8.

Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det
senaste verksamhetsåret.
Finns på hemsidan.

JA

NEJ

9.

Fastställande av det ekonomiska resultatet.

JA

NEJ

10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den period
revisionen omfattar.
Revisorerna förordar ansvarsfrihet.

JA

NEJ

11. Beslut om medlemsavgift för verksamhetsåret 2022.
Förslaget är att samma årsavgift som för år 2020 behålls

JA

NEJ

OM NEJ, FÖRSLAG:
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d.v.s. 250 kr, 200 för familjemedlem och 100 kr för ungdom.
12. Fastställande av budget för det kommande verksamhetsåret.
Budget finns på sidan 2 och på hemsidan.
13. Val av:
a) Styrelsens ordförande för en tid av ett år.
Förslag: Erik Andersson.

JA

NEJ

JA
NEJ
OM NEJ, FÖRSLAG:

b) Övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år.
Förslag: Anita Lundgren, Kristina Winander och
Margareta Arvidsson.

JA
NEJ
OM NEJ, FÖRSLAG:

c) Två revisorer och en suppleant för en tid av ett år.
Förslag: Barbro Airijoki ovch Ulla Koistinen.

JA
NEJ
OM NEJ, FÖRSLAG:

d) Fyra ordinarie ledamöter i valberedningen för en tid av ett år.
JA
NEJ
Förslag: Samma valberedning kvarstår ett år till d.v.s.
OM NEJ, FÖRSLAG:
Ewa Hållén Gustafsson, Lena Berglund-Kuchler och Eva Mårtensson.

14. Behandling av i rätt tid inkomna motioner/ärenden.
Styrelsen kommer att behandla dessa under mötet

JA

NEJ

15. Övriga frågor.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
16. Årsmötet avslutas.
_______________________
Namnteckning

_______________________
Namnförtydligande
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