Protokoll från Järfälla Konstforums årsmöte 13 mars 2020
§1

Järfälla Konstforums ordförande Erik Andersson öppnade årsmötet.

§2

Årsmötet förklarades behörigt utlyst.

§3

Föredragningslistan godkändes.

§4

Årsmötet föreslog Erik Andersson till mötesordförande och Fredrik Forslind till
sekreterare vid årsmötet. Årsmötet godkände dessa.

§5

Gerhild Kullberg och Lasse Pettersson föreslogs som protokolljusterare, tillika
rösträknare, att jämte mötesordföranden justera årsmötesprotokollet. Dessa utsågs av
årsmötet. Som röstlängd godkände årsmötet deltagarlistan från entrén. Röstlängden
omfattade 34 medlemmar.

§6

Mötesordföranden Erik Andersson gick igenom verksamhetsberättelsen, vilken delats
ut vid mötet. Erik gjorde ett tillägg där han var kritisk till kommunens agerade kring
nycklar till lokalen. Alva Sundström frågade hur kommunen sätter spärr för
nyckelfrågan och Lena Larsson frågade om nycklarnas antal. Erik ska fortsätta att driva
frågan mot kommunen framöver. Årsmötet godkände sedan verksamhetsberättelsen.

§7

Mötesordförande Erik Andersson bjöd fram kassör Per Sundström som gick igenom
den ekonomiska redovisningen som bifogats verksamhetsberättelsen. Alva Sundström
föreslog att föreningen ska köpa in en högtalare som fungerar istället för den
högtalare som köptes in men som gav dåligt ljud. Erik Andersson uppmärksammade
och gav anmärkning på att balansräkningen hade fel balanssumma, en krona hade
blivit fel. Årsmötet godkände därefter årsredovisningen.

§8

Revisionsberättelsen för år 2019 framfördes av revisor Barbro Airijoki. Revisorerna
tillstyrkte att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen under verksamhetsåret
2019. Årsmötet godkände ansvarsfrihet.

§9

Årsmötet beslutade att fastställa det ekonomiska resultatet.

§ 10

Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

§ 11

Styrelsen föreslog oförändrade medlemsavgifter för 2021; årsavgift 250 kr, 200 kr för
ytterligare familjemedlem och 100 kr för ungdomar. Årsmötet beslutade enligt
förslaget.

§ 12

Årsmötet beslutade fastställa 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:
Per Sundström (omval)
Fredrik Forslind (omval)
Stefan Svennerby (omval)
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c) Ordinarie revisorer för en tid av 1 år:
Barbro Airijoki (omval)
Ulla Koistinen (nyval)
d) Ordinarie ledamöter i valberedning för en tid av 1 år:
Ewa Hållén Gustafsson
Lena Berglund-Kuchler
Eva Mårtensson

Följande ledamöter i styrelsen har ett år kvar:
Anita Lundgren
Kristina Winander
*Ewa Hållén Gustafsson hade ett år kvar men har valt att avgå i förtid.
Margareta Arvidsson väljs in på ett års tid istället för Ewa Hållén Gustafsson.

§ 14

Inga motioner hade inkommit till årsmötet.

§ 15

Inga övriga frågor avhandlades.

§ 16

Årsmötet avslutades.

Fredrik Forslind

Justeras:

Mötessekreterare

_______________________
Erik Andersson, Mötesordf.
_______________________
Lasse Pettersson
_______________________
Gerhild Kullberg
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