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Årsmöte för Kulturföreningen EJNAR.

Sockenhuset Sollerön 2017 01 21      Kl. 19.00
Protokoll fört efter dagordningen.
Dagordning

§1    Mötets öppnande

       - Britt-Liz Jönsson öppnade mötet och välkomnade de 28 närvarande medlemmarna.

§2    Val av mötesordförande

        -Valdes Danne Svensson

§3    Val av mötessekreterare

       -Valdes Anders Ferner

§4    Val av person att justera protokoll

       -Valdes Stefan Rapp

§5    Godkännande av dagordning

      - Dagordning var utdelad och godkändes utan ändringar.

§6    Fastställande av röstlängd

       - Som röstlängd fastställdes medlemsförteckningen.

§7    Frågan om årsmötets behöriga utlysande

      - Årsmötet har utlysts stadgeenligt ( stadgorna bilägges, Bilaga 1)

§8    Verksamhetsberättelse ( bilaga 2) och ekonomisk berättelse (bilaga 3)

     - Britt-Liz Jönsson läste upp och kommenterade verksamhetsberättelsen ( -som var 
utdelad i förväg) samt redogjorde för föreningens ekonomi. - Den korta versionen är att 
föreningen har 623 medlemmar(!) och intäkterna var 209 834:-. Utgifter var 134 040:- 
varav 64 900:- till musik + en skatteutgift gör att resultatet blev 67 854:-

§9    Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning
         
        -Revisionsberättelsen ( bilaga 4) lästes upp och balansräkningen fastställdes.

§10   Frågor om ansvarsfrihet för avgående styrelsen

        - Ansvarsfrihet beviljades
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§11   Behandling av motioner och inkomna förslag

        - Interimsstyrelsen framförde en önskan om att utöka styrelsen med två medlemmar 
för att ge möjlighet till större ansvarsfördelning och lätta på styrelsens arbetsbörda. I 
kallelsen ombads medlemmarna att komma med förslag till styrelsekandidater. Tyvärr gav 
denna vädjan blygsamt resultat. Med anledning av styrelsens interimskaraktär, så har 
ingen valberedning funnits, utan styrelsen har även tvingats fungera som valberedning. 
Mötets diskussioner och vädjanden utmynnade i ett förslag att styrelsen får möjlighet att 
adjungera ytterligare personer till förekommande uppgifter och att några av deltagarna på 
mötet ställde sig till förfogande. Magnus Lindholm avsade sig sin interimsstyrelseplats för 
att kunna arbeta med praktiska frågor. Resultatet av diskussionen blev följande:

§12    Val av ordförande 1 år

        -Valdes Johanna Jönsson

§13   Val av kassör 1 år

        - Valdes Roine Andersson

§14   Val av övriga ledamöter

        - Valdes  Britt-Liz Jönsson, Therese Olsson, Anders Ferner

§15   Val av suppleanter

      - Valdes Maribel Matsson och RoseMarie Svanfeldt

§16   Val av revisor

      - Valdes P.J. Jönsson 

§17   Val av valberedning

      - Valdes Jon Böhlmark, Katarina Svensson, och adjungerades Magnus Lindholm

§18   Mötet avslutades.

-Därefter vidtogs en redogörelse för tänkta kommande evenemang och förslag som 
tidigare framförts vid medlemsmöten under hösten. 
Detta inspirerade till en livlig diskussion om tänkbara evenemang och en uppmaning till 
medlemmarna att framföra ytterligare idéer eller konkreta förslag till styrelsen!

-Johanna och Johnny Jönsson genomförde sedan en bejublad musikalisk Quiz där 
eftertraktansvärda priser utdelades, varefter dagens musikscen övertogs av Magnus, 
Anders Blomberg m.fl.

 


