Protokoll från Järfälla Konstforums årsmöte 31 mars 2017
§1

Järfälla Konstforums ordförande Erik Andersson öppnade årsmötet.

§2

Årsmötet förklarades behörigt utlyst

§3

Föredragningslistan godkändes.

§4

Årsmötet föreslog Björn Lundahl till mötesordförande och Fredrik Forslind till
sekreterare vid årsmötet. Årsmötet godkände dessa.

§5

Cecilia Tarras-Wahlberg och Esbjörn Bergman föreslogs som protokolljusterare, tillika
rösträknare, att jämte mötesordföranden justera årsmötesprotokollet. Dessa utsågs av
årsmötet. Som röstlängd godkände årsmötet deltagarlistan från entrén. Röstlängden
omfattade 51 medlemmar.

§6

Mötesordföranden gick igenom verksamhetsberättelsen, vilken delats ut vid mötet.
Mötesordförande Björn Lundahl anmärkte på punkten ”En långsiktig lösning av
lokalfrågan” vilken ligger i stycket under ”Styrelsens visioner och målsättning” och
berör de områden som föreningen anser betydelsefulla för föreningens fortsatta
utveckling. Björn Lundahl frågade om detta inte var löst redan varvid styrelsen svarade
att detta avsåg föregående års vision och vid tidpunkten för nedtecknandet var inte
lokalfrågans lösning ännu känd. I övrigt berömde Björn föreningen och styrelsen för
gott arbete med den nya lokalen. Årsmötet godkände sedan verksamhetsberättelsen

§7

Då den nuvarande kassören Birgitta Vangbo inte närvarade vid årsmötet så gick
Järfälla Konstforums ordförande Erik Andersson igenom den ekonomiska
redovisningen som bifogats verksamhetsberättelsen. Styrelsemedlem Ewa Hållén
Gustafsson förtydligade poster gällande flyttkostnaderna. Årsmötet godkände
årsredovisningen.

§8

Revisionsberättelsen för år 2016, undertecknad av revisorerna Jan Hjort och Ulla
Sjögren, lästes upp. Revisorerna tillstyrkte att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för
förvaltningen under verksamhetsåret 2016.

§9

Årsmötet beslutade att fastställa det ekonomiska resultatet.

§ 10

Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

§ 11

Styrelsen föreslår oförändrade medlemsavgifter för 2018; årsavgift 250 kr, 200 kr för
ytterligare familjemedlem och 100 kr för ungdomar. Årsmötet beslutade enligt
förslaget.

§ 12

Årsmötet beslutade fastställa verksamhetsplan och budget för det kommande året.

§ 13

Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag att välja:
a) Erik Andersson till ordförande (omval) för tid av 1 år

b) Övriga ledamöter för en tid av 2 år:
Ewa Hållén Gustafsson, omval
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Kristina Winander, nyval
Anita Lundgren, nyval
c) Ordinarie revisorer för en tid av 1 år:
Barbro Airijoki, nyval
Marianne Lehnström, nyval
Ulla Sjögren, suppleant omval
d) Ordinarie ledamöter i valberedning för en tid av 1 år:
Margareta Wahlén
Esbjörn Bergman
Per Sundström
(Birgitta Vangbo kommer att tillfrågas men väljs inte vid mötet)
Följande ledamöter i styrelsen har ett år kvar:
Fredrik Forslind
Cecilia Tarras-Wahlberg
Stefan Svennerby
§ 14

Inga motioner har inkommit till årsmötet.

§ 15

Övriga frågor:
Ann-Mari Lindvall anmäler sig frivilligt som stugvärd för Jakobssalen.
Lena Berglund Kuchler framför ett förslag från Torbjörn Svanström. Det gäller en
neonskylt som han anser borde uppföras på utsidan av lokalen. Förslaget
lämnas vidare till styrelsen för beslut.
Anita Kellström framför att hon önskar se Järfälla Konstforum deltaga i paneldebatt
med Järfälla Kommun på ämnet ”Vad ska kultur vara i Järfälla?” På så sätt kan vi få ett
ansikte på de styrande i kommunen. Marianne Lehnström tillägger att Konstforum
deltog i en liknande debatt på ”Hyllan” för flera år sedan. Anita Kellströms förslag
går vidare till styrelsen för bearbetning.

§ 16

Årsmötet avslutas.

Fredrik Forslind

Justeras:

Mötessekreterare

_______________________
Björn Lundahl, Mötesordf.
_______________________
Cecilia Tarras-Wahlberg
_______________________
Esbjörn Bergman
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