2017-03-18

Protokoll

Protokoll ordinarie årsmöte 2017-03-18
Närvarande:
Gunnar Björberg
Kerstin Fröberg
Lasse Hultman
Hasse Karlsson

Bela Kisch
Nicke Lindberg
Jörgen Persson
Björn Zethraeus
Agneta Örnberg

§1

Mötets öppnades av ordförande Nicke Lindberg

§2

Mötet fann att årsmötet är behörigen utlyst.
Mötet antecknade sig till minnes att åm i fortsättningen bör hållas i februari,
då många anslagsgivare has sista ansökningsdag i mars.

§3

Fastställande av röstlängd:
Mötet beslutade att endast medlemmar som betalt avgiften år 2016 har
rösträtt. Samtliga närvarande tillhör den kategorin.

§4

Dagordningen godkändes utan ändringar.

§5

Till årsmötesordförande valdes Nicke Lindberg
Till årsmötessekreterare valdes Kerstin Fröberg
Till protokollsjusterare valdes Hasse Karlsson och Bela Kisch

§6

Verksamhetsberättelsen lästes upp och lades till handlingarna.
(berättelsen bifogas)

§7

Revisionsberättelsen lästes upp i tillämpliga delar.
Lades till handlingarna.

§8

Resultat- och balansräkningen godkändes och lades till handlingarna.

§9

Baserat på revisionsberättelsen beslöts att ge styrelsen ansvarsfrihet för år
2016.

§10

Medlemsavgift för år 2018.
Beslöts att låta den fortsätta vara 200 kr/år.

§11

Till ordförande för två år valdes Nicke Lindberg, i enlighet med
valberedningens förslag

§12

Två ledamöter hade slut på sina mandat. Valberedningen föreslog
- omval av Hasse Karlsson på två år
- omval av Bela Kisch på två år
Mötet valde dessa båda.
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Glas i Hovmantorp

2017-03-20

Protokoll: 2

Suppleanter väljs endast på ett år. Valberedningen föreslog
- Lasse Hultman
- Jörgen Persson
Mötet valde dessa båda.
För underlättande av valen nästa år: styrelsen år 2017 består av
- Ordförande Nicke Lindberg (2 år kvar)
- Kerstin Fröberg (1 år kvar)
- Hasse Karlsson (2 år kvar)
- Bela Kisch (2 år kvar)
- Agneta Örnberg (1 år kvar)
samt suppleanterna
- Lasse Hultman (1 år kvar)
- Jörgen Persson (1 år kvar)
Valberedningen föreslår att styrelsen adjungerar Björn Zethraeus, samt att han
utses till firmatecknare avseende Glastekniska Museet.
Mötet beslutade i enlighet med förslaget.
§13

Val av revisor
Mötet valde Wiveka Ek, i enlighet med valberedningens förslag.

§14

Val av valberedning
Mötet utsåg Håkan Henriksson att vara valberedning, med bistånd av Agneta
Örnberg.

§15

Inga förslag och motioner fanns att behandla.

§16

Förslag till verksamhetsplan (bifogas)
Förslaget godtogs, som ett mål att sträva efter.
Diskuterades även budgetförslaget; godtogs av mötet.

§17

Mötet avslutades med kaffe och smörgås.

Vid protokollet
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Sekr

Nicke Lindberg
ordf

Justeras:

Hasse Karlsson

Föreningen Glas i Hovmantorp
Parkgatan 1
365 42 Hovmantorp

Bela Kisch

Bankgiro: 5292-0683
Org.nr: 802456-0065

