2018-03-26

Protokoll

Protokoll ordinarie årsmöte 2018-03-24
Närvarande:
Gunnar Björberg
Lars Forslund
Kerstin Fröberg
Lasse Hultman
Ylva Johansson

Bela Kisch
Nicke Lindberg
Anders Lindkvist
Jörgen Persson
Björn Zethraeus
Agneta Örnberg

§1

Mötets öppnades av ordförande Nicke Lindberg

§2

Mötet fann att årsmötet är behörigen utlyst.

§3

Fastställande av röstlängd:
Då samtliga närvarande både hade varit medlemmar under 2017 samt hade
erlagt avgift för 2018 behövdes ingen diskussion.

§4

Till årsmötesordförande valdes Nicke Lindberg
Till årsmötessekreterare valdes Kerstin Fröberg
Till protokollsjusterare valdes Anders Lindkvist och Jörgen Persson

§5

Resultat- och balansräkningen godkändes och lades till handlingarna.
Diskuterades budgetförslaget; godtogs av mötet. (Bifogas)

§6

Revisionsberättelsen lästes upp i tillämpliga delar.
Lades till handlingarna.

§7

Verksamhetsberättelsen lästes upp och lades till handlingarna.
(Bifogas ej, då den dels skickats ut till samtliga medlemmar, dels funnits/finns
tillgänglig via hemsidan)

§8

Baserat på revisionsberättelsen beslöts att ge styrelsen ansvarsfrihet för år
2017

§9

Medlemsavgift för år 2019.
Det förelåg ett förslag om differentierad medlemsavgift. Årsmötet uppdrog åt
styrelsen att utreda förslaget att presenteras till nästa årsmöte
Beslöts att tillsvidare fortsätta med 200 kr/år.

§10

Val av ordförande utgår, eftersom Nicke Lindberg har ett år kvar på sitt
mandat

§11

Två ledamöter hade slut på sina mandat. Valberedningen föreslog
- omval av Kerstin Fröberg på två år, med tillägger ”som sekreterare”
- omval av Agneta Örnberg på två år, med tillägget ”som kassör”
Eftersom Hasse Karlsson önskar avgå, föreslog valberedningen
- fyllnadsval av Lasse Hultman på ett år
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Mötet valde dessa tre.
Årsmötet påpekade att genom att välja personerna med funktion, så slipper
styrelsen att hålla konstituerandesammanträde. Eftersom stadgarna reglerar
firmateckningsrätten (§8 Firmatecknare: Ordförande och kassör tecknar var
för sig föreningens firma.), innebär alltså detta att föreningens firmatecknare
för år 2018 är Nicke Lindberg och Agneta Örnberg var för sig.
Suppleanter väljs endast på ett år. Valberedningen föreslog
- Anders Lindkvist
- Jörgen Persson
Mötet valde dessa båda.
För underlättande av valen nästa år: styrelsen år 2018 består av
- Ordförande Nicke Lindberg (1 år kvar)
- Kerstin Fröberg (2 år kvar)
- Lasse Hultman (1 år kvar)
- Bela Kisch (1 år kvar)
- Agneta Örnberg (2 år kvar)
samt suppleanterna
- Anders Lindkvist (1 år kvar)
- Jörgen Persson (1 år kvar)
Valberedningen föreslår att styrelsen vid behov adjungerar Björn Zethraeus,
samt att han utses till firmatecknare avseende Glastekniska Museet.
Mötet beslutade i enlighet med förslaget.
§12

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

§13

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

§14

Inga övriga förslag och motioner fanns att behandla.

§16

Mötet beslutade att lämna verksamhetsplanen att diskuteras under intagandet
av kaffe och smörgås. Sålunda saknas fastställd verksamhetsplan för 2018 – se
nedan för sammanfattning av diskussionen

§17

Mötet avslutades

Vid protokollet

Kerstin Fröberg
sekr
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Justeras:

Anders Lindkvist

Jörgen Persson

Efter mötets formella avslutning vidtog diskussioner av möjliga planer för
verksamheten.
Först diskuterades de båda förslagen att verksamheten läggs ned vintertid resp att
verksamhet bedrivs, dock i form av glesare möten då medlemmar redovisar vad de gjort
se’n sist. Konsensus uppnåddes ej.
-

-

Gunnar B har varit i kontakt med Björn Arfvidsson och Håkan Henriksson
angående förslaget ”attribueringsaftnar” – de båda var positiva, men det gäller
att få till lämpligt tillfälle. (I anslutning till glasauktionen nämndes; förkastades
eftersom det är mindre än en månad dit) Gunnar fortsätter med det här med
sikte på att hitta en lämplig dag.
Gunnar B och Anders L gör en förteckning över de böcker föreningen äger, och
som finns i ”schäsen” (förrådet i Folkets Hus)
Bela K anmälde intresse för att ”sakleta” på KAC (ytterligare kataloger, en
förmodad skiss som bör finnas i Kronobergsarkivet mm)
Björn Z undersöker möjligheter att ordna en studieresa till Rona glasbruk i
Slovakien, gärna med deltagare även från KAC
Gunnar B bokar in en studieresa till Trelleborg (gärna med besök i Sibbhult på
vägen), preliminärt datum 24 maj.
Lasse H och Kerstin F fortsätter försöka få till en databas för publicering på
hemsida, eventuellt med hjälp av någon kurs

Fortfarande olöst/odiskuterat är hur vi får till fotografering och annan dokumentation
av museets föremål.
Ingenting diskuterades heller om museets fortsatta verksamhet eller inriktning. Vi väljer
att tolka det som ”fortsätt som hittills”.
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