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Årsmöte Kulturföreningen EJNAR  den 21/1- 2018 kl. 16:00 
Plats : Sockenhuset Sollerön


Protokoll fört efter dagordningen.

Dagordning.


§1  Mötets öppnande 

      -Roine Andersson öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna.


§2 Val av mötesordförande

     -Valdes Åke Svanfeldt


§3 Val av mötessekreterare

    - Valdes Anders Ferner


§4 Val av person att justera protokoll

     - Valdes Staffan Bond och Maribel Matsson


§5 Godkännande av dagordning

     - Dagordningen godkändes 


§6  Fastställande av röstlängd

      -Röstlängden fastställes enligt närvarolista (bilaga)


§7  Fråga om årsmötets behöriga utlysande

     - Utlyst via mail till medlemmar, hemsidan, FaceBook och annons i Solleröbladet.

        Godkännes.

§8  Verksamhetsberättelse och Ekonomisk berättelse  (bilägges)

    - Berättelserna delades ut och redovisades av Anders Ferner resp. Roine Andersson,     
samt godkändes med tillägget att antal medlemmar under året lades till 
verksamhetsberättelsen.  


Mötet tog upp en diskussion om medlemskavgiftens vara eller icke vara med anledning 
av senaste årets beslut om att låta de avgifter som betalades 2016 även gälla som 
medlemsavgift 2017.


Argument för en årliga medlemsavgift är att skapa en buffert för att ha råd med 
ekonomiskt osäkra arrangemang. Å andra sidan innebär hanteringen av en årliga avgift en 
avsevärd administrativ börda som kanske kunde ersättas med en vädjan till befintliga 
medlemmar om frivilliga bidrag.  Stadgarna visade sig lämna öppet för flera tolkningar 
angående behovet av årligt återkommande medlemsavgifter.


§9a  Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning 

      - Godkändes

§9b   -Frågan om medlemsavgift hänfördes till nya styrelsen att ta ett snart beslut för 
innevarande år.


§10  Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelsen

        -Ansvarsfrihet beviljades
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§11. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag

       - Inga motioner eller förslag fanns att behandla.


§12 Val av ordförande för ett år

        - Valdes Karin Persson


§13  Val av kassör för ett år

       - Valdes Roine Andersson


§14  Val av  övriga ledamöter

      - Valdes Anders Ferner och Rose-Marie Svanfeldt


§15 Val av suppleanter

      - Valdes Maribel Matsson och Britti Halvarsson


§16  Val av revisor 

    - Valdes Pär-Johan Jönsson


§17  Val av valberedning

    - Valdes Jon Böhlmark och Katarina Svensson


§18  Mötet avslutas.


Vid protokollet:


Anders Ferner


Justeras:                                                                  Justeras:


Staffan Bond                                                           Maribel Matsson

 

    



