Protokoll årsmöte 15 mars 2018
1

Mötets öppnande
Föreningens ordförande Marianne Landqvist hälsade medlemmarna välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

2

Mötesordförande
Till mötesordförande valdes Estrid Landmark

3

Mötessekreterare
Till mötessekreterare valdes Roine Fredriksson.

4

Justerare
Till att justera dagens protokoll valdes Christer Hedberg och Gertrud Berglund.

5

Mötets utlysande
Medlemmarna ansåg att mötet utlysts i behörig ordning, alltså minst 14 dagar i förväg.
Dagordningen fastställdes.

6

Stadgar
Inger Hasselberg gick igenom de nya stadgarna, som godkändes vid ett föreningsmöte den 6:e dec. 2017.
Stadgarna godkändes av årsmötet. Stadgarna bifogas detta protokoll.

7

Årsberättelse och redovisning
Marianne Landqvist gick igenom verksamhetsberättelsen, som fanns tillgänglig på mötet.
Den ekonomiska redovisningen lämnades av Inger Hasselberg.
Föreningens resultat för 2017 blev -8 367,99 kr.
Tillgångarna per den 31 december 2017 uppgår till 49 056,22 kr. Berättelsen och redovisningen godkändes.

8

Revisionsberättelse
Ordföranden läste upp revisionsberättelsen, vilken lades till handlingarna.
Revisionsberättelse bifogas detta protokoll.

9

Ansvarsfrihet
Mötet beviljade, i enlighet med revisorns förslag, ansvarsfrihet för styrelsen.

10

Val av styrelse
a)
b)

Marianne Landqvist, styrelseordförande
Gunilla Lindholm
Inger Hasselberg
Johan von Seth
Ursula Malmström Nehm

1 år omval
2 år omval
2 år omval
2 år omval
2 år nyval

Övriga styrelseledamöter, som alla har ett år kvar av mandatperioden, är Roine Fredriksson, Petter Eklund,
Maria Grunditz, och Mats Björkman. Pia Johansson slutar efter mer än 15 år i styrelsen.
Pia, som inte var närvarande, kommer att avtackas vid ett senare tillfälle.

11

Revisor och revisorssuppleant
Till revisorer valdes på ett år Marianne Preissler och Ulla Broman, som revisorsuppleant Cecilia Landmark.
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12

Valberedning
Till valberedning för ett år valdes:
Estrid Landmark, sammankallande och Anna-Carin Sjöberg-Qvist.

13

Medlemsavgift 2019
Styrelsen föreslog att medlemsavgiften för 2018 ska vara oförändrad, dvs. enskild medlem 125 kr,
familj 200 kr, studerande 50 kr och företag 500 kr. Årsmötet beslöt i enlighet med förslaget.

14

Verksamhetsplan och ekonomi för verksamhetsåret 2018.
•   Marianne Landqvist informerade om en dagsresa till Godegård 21:a april.
Information om resan fanns på plats. Det finns utrymme för fler deltagare.
•   Besök på Keramikstudion den 14:e maj kl. 16.00. Vi blir guidade av Franco Nicolosi.
Max 20 deltagare p.g.a. platsbrist. Fler visningar kan ordnas.
•   Oklart om det blir Porslinets Dag under 2018.
•   I övrigt hänvisas till kommande programblad.
Inger Hasselberg presenterade en ekonomisk plan för 2018. Bifogas.
Verksamhets- och ekonomisk plan godkändes.

15

Övriga frågor
Anita Eriksson föreslog att föreningen, som har Nordea som bank, byter bank. Frågan hänsköts till styrelsen.
Marianne Landqvist tackade för förtroendet att ytterligare ett år få vara föreningens ordförande samt
tackade den avgående valberedningen, revisorn Marianne Preissler samt mötets ordförande.
Samtliga förärades vårblommor!
Jan Landqvist informerade att det är Öppna Ateljéer i G-studion den 17 mars mellan 11.00-17.00.

16

Avslutning
Mötesordföranden tackade för intresset och förklarade årsmötet avslutat.

Roine Fredriksson

Estrid Landmark

Mötessekreterare

Mötesordförande

Christer Hedberg

Gertrud Berglund

Justerare

Justerare

Efter årsmötet informerade Olof Lundström från Nationalmuseum om de olika turerna i samband med
övertagandet av Museet. Samtliga nödvändiga dokument är godkända och underskrivna av Värmdö Kommun,
Nationalmuseum och KF(Kooperativa Förbundet). Nu påbörjas ett omfattande arbete så Torkhuset uppfyller de
krav och bestämmelser som finns för statliga museer. Målsättning är att öppna museet på försommaren 2019.
Många frågor till Olof Lundström.
I en paus serverades smörgåsar, fika och lite sött!
Mats Björkman visade gamla Gustavsbergsfilmer. Ett uppskattat inslag!
C:a 70 medlemmar deltog i mötet!
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