
Vallentuna konstförening

Protokoll från årsmöte för år 2013

Datum: 6 februari 2014; tid kl. 19.00.

Plats: Kulturrummet, Kulturhuset

Närvarande c:a 65 medlemmar

1. Mötets öppnande
Föreningens ordförande Alf Åhbeck välkomnade de närvarande och öppnade årsmötet.

2. Fråga om mötet utlysts i stadgeenlig tid
Kallelse i Vallentunapaletten utdelades före den 23 januari 2014 varför årsmötet befanns 
utlyst i stadgeenlig tid.

3. Val av ordförande för mötet
Urban Karlsson valdes till mötesordförande och till att leda kvällens förhandlingar.

4. Val av sekreterare för mötet
För att föra mötesprotokollet valdes Lennart Hallsten.

5. Val av justerare för mötets protokoll
Till justerare valdes Hans Göransson och Lennart Ålund

6 Godkännande av dagordningen
Den med kallelsen utsända dagordningen godkändes.

7. Verksamhetsberättelse för 2013
Verksamhetsberättelsen var publicerad på hemsidan och fanns tillgänglig för utdelning 
vid mötet. Den refererades i korthet av Urban Karlsson och lades med godkännande till 
handlingarna.

8. Ekonomisk redogörelse
Kassören presenterade föreningens balans- och resultaträkning för 2013 som utvisande 
ett mindre underskott för året om 1,353 kr samt tillgångar i kassa och bank om 19,165 kr.

9. Revisorns rapport
Kassören föredrog revisorns rapport.

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet fastställde balans- och resultaträkningen för 2013, samt beviljade styrelsen 
ansvarsfrihet i enlighet med revisorns förslag.

11. Val av
a. Styrelseordförande för ett år: Omval av Alf Åhbeck.
b. Två ordinarie styrelsemedlemmar för två år: Omval av Gun-Britt Sandström och 
Lennart Hallsten.
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c. En suppleant för två år: Omval av Maj Norling.
d. Revisor: Omval av Bo Isakson.
e. Revisorssuppleant: Nyval av Anders Torberger.
f. Inköpsgrupp, 3 medlemmar: Omval av Louis Sparr och Lennart Ålund. Nyval av 
Mona Beck-Andersson.
g. Utställningsgrupp, 3 medlemmar: Omval av Mats Nicklasson, Marjatta Saastamoinen
och Lars-Olof Hilmertz.
h. Valberedning, 3 medlemmar: Omval av Anders Torberger sammankallande, Jan-Erik 
Forsberg och Lars-Olof Hilmertz.

12. Styrelsens eventuella arvode.
Styrelsen påyrkade inga arvoden varför mötet beslutade att inga arvoden ska utgå.

13. Fastställande av budget och årsavgift
Kassören presenterade styrelsens förslag till budget för 2013, baserad på ett oförändrat 
medlemsantal på 164 medlemmar och med omslutningen 78,100 kr, varav ett 
kulturbidrag på 8,500 kr. Kostnaderna för konstinköp för det kommande medlems-
lotteriet beräknas öka från 38,430 kr 2013 till 40,000 kr. Totalt uppvisar budgeten ett 
underskott på 6200 kr vilket är önskvärt med tanke på den relativt höga 
kassabehållningen. Diskuterades olika möjligheter för föreningen att utöka 
medlemsantalet. Exempelvis föreslogs att alla medlemmar informerar närstående och 
bekanta om föreningens verksamhet. Andra idéer var att medlemskap i föreningen kan 
ges bort som present och att gymnasieelever får medverka i av föreningen anordnade 
konstutställningar för att utöka antalet unga medlemmar. Styrelsen får beakta denna fråga
under året. Såväl budgetförslaget som styrelsens förslag till oförändrad årsavgift, 275 kr, 
godkändes.

14. Styrelsens förslag för 2014
Alf Åhbeck redogjorde för de för våren beslutade arrangemangen.

15. Från medlemmar inlämnade förslag
Inga förslag förelåg till behandling.

16. Övriga frågor
Inga övriga frågor ställdes.

17. Mötets avslutande
Mötets ordförande konstaterade att inget övrigt fanns att avhandla och förklarade därmed
mötet avslutat.

Lennart Hallsten, sekreterare Urban Karlsson, ordförande

Justeras:

Hans Göransson Lennart Ålund
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