KKKonst

Kristianstads Kommunanställdas Konstförening
Protokoll
Årsmöte torsdagen den 28 februari 2019 18:30 i Rådhus Skåne

Ulrika Cedell, förvaltningschefpå kultur-och fritidsförvaltningen,inledde
årsmötet med ett uppskattat föredrag om "konst för kommunanställda - och
andra".

§ l.

Till ordförande för mötet valdes Eva Mårtensson.

§ 2.

Till att justera dagens protokoll valdes Agneta Ekner Carlsson och Lena Olsson.

§ 3.

Till sekreterare för årsmötet valdes Lena Rooth-Norén.

§ 4. Årsmötetbeslutade att kallelsetillårsmötetgjorts i enlighetmed stadgarna, dvs
minst två veckor innan årsmötet genom kallelse via brev. Kallelsen har också

redovisats på föreningens hemsida och facebook-sida.

§ 5.

Verksamhetsberättelsen för 2018 var utdelad i samband med kallelsen. Årsmötet

beslutade att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.
§ 6.

Ekonomisk redovisning för 2018 redovisades i kallelsen. Kassör Gerd Aldén

redovisade budgetutfallet. Årsmötet beslutade att lägga redovisningen till

handlingarna.

§ 7.

Revisorernas berättelse lästes upp av Hanna Persson.

§ 8.

Årsmötet gav ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2018.

§ 9.

Årsmötet beslutade på förslag från styrelsen att medlemsavgiften skulle vara

§ 10.

Val:

oförändrad för 2019, dvs. 360 kr/år.

a) Omval av ledamöterna Michael Dahlman, Gerd Aldén och Lena Rooth-Norén för
två ar.

b) Fyllnadsval av Katarina Olsson som ledamot för ett är.

c) Omval av suppleanterna Marco Wojahn och Josefin Wojahn samt nyval av Camilla
Forsman och Jan Eric Holst för ett är.

d) Omval av revisorerna Hanna Persson och Göran Wagermark för ett år.

e) Omval av revisorssuppleanterna Hanne Kristensson och Monica Ahlm för ett år.

§ 11. Val av valberedning fram till årsmötet 2020. Här valdes Anders Appelqvist

(sammankallande), Jenny Salmén och Carina Ivahn som ordinarie och Carina Persson

som suppleant.
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§ 12.

Inga inkomna motioner.

§ 13. Anna Kinell som avslutar sitt arbete i styrelsen tackades av Åsa Lundberg och av
årsmötet. Vi tackade också Tommy Åkerlund som avslutar sitt arbete i styrelsen men
inte kunde närvara vid årsmötet.

§ 14.

Eva Mårtensson avslutade årsmötet.
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