TYRESÖ KONSTFÖRENING
PROTOKOLL, fört vid årsmöte med Tyresö konstförening fredagen den 29 januari 2016 i
Stimmets skola, matsalen.
1. Föreningens ordförande Miguel Escribano hälsar välkommen till årsmötet. Mötets
behöriga utlysande godkänns.
2. Till ordförande för mötet utses Olle Karlström och till sekreterare Jan Bjerlöw.
3. Till justeringsmän väljs Ebba Strid Udikas och Mats Udikas.
4. Verksamhetsberättelsen, som sänts ut med kallelsen, godkänns och läggs till
handlingarna.
5. Den ingivna revisionsberättelsen läses upp av sekreteraren. Styrelsen beviljas
ansvarsfrihet i enlighet med revisorns förslag.
6. Sekreteraren presenterar valberedningens förslag till styrelseval m.m. Årsmötet
instämmer i förslaget och väljer enligt följande:
Till ordförande för ett år väljs Miguel Escribano (omval);
till ledamöter för två år väljs Tord Strömberg (omval) samt Karin Hassler och Olle
Karlström (tidigare suppleanter i inköpsnämnd resp. styrelsen) och till ledamot för ett år
väljs Lina Löfström Baker (nyval/fyllnadsval). Marika von Schrenk och Jan Bjerlöw har
båda ett år kvar;
till suppleant för ett år väljs Sölvi Ström (nyval);
till ledamöter i inköpsnämnden för ett år väljs som ordinarie, Ellen Hahn, Maja
Rosquist, Marika af Trolle och Susanne Larsson Krieg (omval för alla) samt som
suppleant för samma tid, Karin Florin (omval);
till revisor på ett år väljs Kerstin Engberg (omval);
till revisorssuppleant för ett år väljs Willy Edmark (omval).
Vidare väljer årsmötet till valberedning för ett år, Charlotte Gyllner och Monica BolinNilsson (omval).
7. Årsavgiften för år 2017 fastställs - enligt styrelsens förslag – till 300 kr
för vuxna och andel samt för juniorer upp till 18 år till 150 kr.
8. Inga motioner hade inlämnats.
9. Ordföranden Miguel Escribano överräcker blommor och avtackar Ulla Carlsson och Leif
Lundgren för deras tioåriga arbete i styrelsen, där de haft stor del i utformandet och
genomförandet av bl.a. många ateljébesök och i arbetet med vår- och höstprogrammen.
10. Mötet förklaras avslutat.
11 - 12. Dragning på ”glasbiljetterna” och på ringlotterna äger rum.
13 - 14. Marika af Trolle presenterar som förra året och lika initierat och inspirerande som
då årets vinster, medan Maja Rosqvist och Karin Florin visar upp dessa. Härefter äger
utlottningen av vinsterna rum; vinnare i lotteriet, se särskild bilaga.
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