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Protokoll fört vid årsmötet den 14 april 2019

Deltagande medlemmar: 

Ordföranden Barbro Skyldberg öppnade mötet och hälsade välkommen.

1. Kallelse till mötet godkändes.

2.Dagordningen godkändes med inga övriga tillägg. Val av mötesfunktionärer: Uno Jarsjö valdes till
mötesordförande, Therese Hagberg valdes till mötessekreterare och till protokolljusterare valdes 
Anna-Carin Uddenberg och Kristina Lundgren.

3. Verksamhetsberättelsen samt redovisning av föreningens ekonomi godkändes. Ordförande Barbro
Skyldberg informerade om SKFs ekonomiska läge, ny gallerist i showroom och om regelbundna 
möten med SKF:s ordförande Martin Ålund och administrativ chef Bo Johansson.

4. Revisionsrapporten upplästes av Uno, då revisor ej var närvarande, och revisors förslag att ge 
styrelsen full ansvarsfrihet för år 2018 delgavs.

5. Mötet beviljade styrelsen full ansvarsfrihet för 2018.

6. Fastställande av höjning av medlemsavgift om 350 kr per år godkändes efter att en majoritet 
röstat ja till en höjning av avgiften. Inför röstningen av medlemsavgiften förklarade ordförande 
Barbro Skyldberg orsaken till höjning och aktuellt behov av intäkter för att kunna verkställa ett 
antal inköp av konstverk för utlottning vid julfest utifrån antal medlemmar.

7. Val av föreningens styrelse

Val av styrelsen förrättades enligt följande:

Ordförande: Barbro Skyldberg, omval 1år 

Till ordinarie ledamöter valdes:

Gunilla Jalmarsson, omval 2 år

Cristina Jonsson, omval 2 år 

Eva Britta Drake, 1 år kvar

Therese Hagberg, 1 år kvar 

Till suppleanter valdes:

Elsine Rosenberg, omval 2 år

Ingrid Jacobstam, fyllnadsval 1 år

Till revisor valdes:

Per Eric Lindgren, omval 1 år

Till revisorsuppleant valdes:

Ingvar Jörpeland, omval 1 år



Till valberedning valdes:

Anna-Carin Uddenberg, omval 1 år, sammankallande till valberedning.

Eva von Sydow, omval 1 år

8. Övriga på dagordningen upptagna ärenden:

1. Styrelsens förslag att höja medlemsavgiften till 350 kr godkändes (se p 6 ovan)

2. Godkändes styrelsens förslag till konstinköp som närvaropris vid julfest 2019 och årsmöte

2020, för belopp som styrelsen bestämmer.     

3. Ordet är fritt: Styrelsen tackades för arbetet under verksamhetsåret.

9. Mötet avslutades av ordförande Uno Jarsjö då inga frågor återstod.

Övrigt: Närvaropriset, Boken "Jobs keramik & textil" utlottades och vanns av Eva von Sydow 

Kvällen avslutades under gemytliga former i baren med god mustig tomatsoppa, ost och vin.

Vid protokollet: Mötesordförande:

Therese Hagberg Uno Jarsjö

Justerare:

Anna-Carin Uddenberg                                                                      Kristina Lundgren.

 


