Protokoll fört vid årsmöte med Konstföreningen Koggen.

Plats:
Tid:
Närvarande:

Ateljén hos Liz Pettersson, ”Hemliz design”, Repslagargatan 11
2017-02-28
20 medlemmar inklusive styrelsemedlemmarna

§1
Eva Zryd hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

§2
Till ordförande för mötet väljes Eva Zryd.

§3
Till sekreterare vid årsmötet väljes Ulla Warnqvist.

§4
Till att jämte ordförande justera dagens protokoll väljes Lena Andersson och Helen Palmén.

§5
Den utdelade dagordningen godkännes.

§6
Kallelse till årsmötet har via e-post eller brev skickats till alla medlemmar i behörig tid.

§7
Verksamhetsberättelsen godkännes. Balans-och resultaträkning godkännes och lägges till
handlingarna.

§8
Revisionsberättelsen godkännes.

§9
Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2016.

§10
Beslutas att medlemsavgiften ligger kvar på 30 kr/mån. Medlemsantalet fortsätter att sjunka
och uppgick till knappt 330 personer i slutet av 2016.

§11
Till ordförande på ett år väljes Eva Zryd.
Styrelsen: Omval av Ulla Warnqvist, Lars-Åke Larsson och Christer Strand på två år. Boel
Runesson, Marie-Louise Lindhe och Nilla Borg kvarstår i styrelsen ytterligare ett år.
Revisorer: omval av Agneta Henriksson och Annelie Karlén-Ternefors på ett år.
Revisorssuppleanter: omval av Ann-Catherine Davidsson och Ingela Carlsson på ett år.
Valberedning: Helen Palmén omval på ett år. Nyval på ett år av Lena Andersson efter Lotta
Skiöld som som avsagt sig omval.

§12
Ang. det sjunkande medlemstalet. Eva Zryd och Lars-Åke Larsson informerar om den
marknadsföring som redan görs med skyltning i kommunhusets monter, utskick till
nyanställda m.m. Ett förslag kom upp att undersöka möjligheten att skylta i någon av
stadsbibliotekets montrar. Lars-Åke berättar om resultatet av enkäten från förra utlottningen
och föreslår att varje medlem får ta med en kommunanställd kompis till en utlottning. Gästen
får då delta i närvarovinstlotteriet. Detta kräver ett årsmötesbeslut och de närvarande röstar ja
till förslaget.
En skrivelse från kommunens kultursamordnare behandlas, se bil.

§13
Mötet avslutas. Liz Pettersson berättar om sin verksamhet och vi köper både närvarovinster
som lottas ut direkt, och några större verk att ha till nästa utlottning.

Västervik dag som ovan

Eva Zryd, ordf.

Ulla Warnqvist, sekr.

Justeras:

Lena Andersson

Helen Palmén

