Alvikstorpets vänförening
Protokoll fört vid årsmötet 2014-04-10
Närvarande: Se protokollsbilaga 1
§ 1

Årsmötets öppnande
Styrelsens ordförande Maja Björklöv hälsar de närvarande varmt välkomna och
förklarar årsmötet öppnat.

§ 2

Val av
a) ordförande för mötet
Årsmötet väljer Maja Björklöv till mötesordförande
b) sekreterare för mötet
Årsmötet väljer Helen Ekstam att föra protokoll för mötet.

§ 3

Godkännande av dagordning
Föreslagen dagordning fastställs

§ 4

Prövning av om årsmötet utlysts på rätt sätt
Årsmötet fastställer att årsmötet utlysts i laga tid.

§ 5

Val av
a) justeringsman att jämte ordförande justera protokollet
Årsmötet beslutar att Sif Ribbe jämte ordförande Maja Björklöv justerar
årsmötesprotokollet
b) två rösträknare
Årsmötet väljer Thomas Allercrantz och Mariana Liljesson till rösträknare

§ 6

Redogörelse för verksamhetsåret 2013 i Galleraget respektive Alvikstorpet
Maj Björklöv föredrar vänföreningens verksamhetsberättelse, Protokollsbilaga 2.
Susanne Bergensjö Allercrantz berättar om årets verksamhet på Alvikstorpet.

§ 7

Årsbokslut för år 2013
Redogör kassören Mariana Liljeson för bokslutet för år 2013
Protokollsbilagor 3 och 4

§ 9

Revisionsberättelse
På grund av att revisor Hakon Malmborg inte kan närvara läser Maja Björklöv upp
revisionsberättelsen för 2013.
Årsmötet beslutar att lägga revisionsberättelsen till handlingarna Protokollsbilaga 5

§ 9

Beslut om
a) fastställande av årsbokslut
Årsmötet fastställer bokslutet
b) ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning
Årsmötet beviljar enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för förvaltningen under år 2013.

§10

Val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen
Årsmötet väljer, i enlighet med valberedningens förslag, följande att vara
styrelseledamöter fram till årsmötet 2016:
Susanne Bergensjö Allercrantz (omval)
Marina Liljeson (omval)
Thomas Allercrantz (nyval)
Kåre Grebäck (nyval)
Yashmin Singh (nyval)

2 år
2 år
2 år
2 år
2 år

Resterande nedanstående styrelsemedlemmar valdes förra året för 2 år och något
omval för dessa är alltså inte aktuellt detta årsmöte
Maja Björklöv
Kerstin Andersson
Helen Ekstam
Sif Ribbe
§11

Val av
a) revisor med ersättare
Årsmötet utser, i enlighet med valberedningens förslag, Hakon Malmborg till revisor
(omval) och till ersättare för revisor, Karin Wrangsjö (omval).
b) valberedning
Årsmötet väljer till valberedning, Lena Andersson sammankallande (omval) och Ulla
Falkmarken (nyval).

§ 12

Fastställande av medlemsavgift och utställningsavgift
Årsmötet beslutar i enlighet med styrelsens förslag att årsavgiften på 100 SEK per år
förblir oförändrad under år 2014.
Årsmötet beslutar i enlighet med styrelsens förslag att utställningsavgiften på 400 SEK
per vecka förblir oförändrad under år 2014.

§ 13

Budget för vänföreningen
Godkänner årsmötet, efter föredragning av kassören, den föreslagna budgeten för år
2014 (protokollsbilaga 6).

§14

Motion angående utvidgning av Galleraget
Ordförande Maja informerar årsmötet om att motion inkommit strax före årsmötet med
förslag till en utvidgning av galleraget. Årsmötet diskuterar kort olika vägval och
beslutar i enlighet med ordförandens förslag att
a) bordlägga frågan och att ta upp den på till årsmötet 2015
b) styrelsen ska bereda ett svar på motionen med förslag till beslut på årsmötet 2015,
samt att detta förslag ska delges medlemmarna i samband med inbjudan till
årsmötet.

§15

Årsmötet avslutas
Ordföranden förklarar den formella delen av årsmötet avslutad.
Dragning i lotteriet
Sedan årsmötet avslutats förrättades sedvanlig utlottning av konstverk som utställare
skänker till vänföreningen
Vid protokollet:
Helen Ekstam

Justeras:
……………………..
Maja Björklöv

…………………………
Sif Ribbe

