
 
TYRESÖ KONSTFÖRENING 
 
PROTOKOLL, fört vid årsmöte med Tyresö konstförening fredagen den 27 januari 2017 i 
nya föreningsgården, Kvarnhjulet, i Nyboda skola. 

 
1. Föreningens ordförande Miguel Escribano hälsar välkommen till årsmötet. Mötets 
behöriga utlysande godkänns. 
 
2. Till ordförande för mötet utses Miguel Escribano och till sekreterare Jan Bjerlöw. 
 
3. Till justeringsmän väljs Ingegerd och Bengt Ivner. 

 
4. Verksamhetsberättelsen, som sänts ut med kallelsen, godkänns och läggs till 
handlingarna. Ordföranden kommenterar det minskade medlemsantalet och efterlyser 

förslag till åtgärder. Han redogör också kort för det utmärkta föredraget om gatukonst, 
som av somliga felaktigt uppfattats som klotter. 
 

5. Den ingivna revisionsberättelsen läses upp av sekreteraren. Styrelsen beviljas 
ansvarsfrihet i enlighet med revisorns förslag. 
 
6. Ordföranden 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 Marika af Trolle (tidigare i inköpsnämnden), Lina Löfström 

Baker (omval) och Lars-Åke Nilsson (nyval). Vidare väljs för ett år (fyllnadsval) Marie 
Gustafsson. Tord Strömberg och Karin Hassler har båda ett år kvar; 
till suppleant för ett år väljs Lisa Malmgren (nyval); 
till ledamöter i inköpsnämnden för ett år väljs som ordinarie, Ellen Hahn och Susanne 

Larsson Krieg (omval för båda) samt Melanie Baker Hörnstein och Inger Klasson (nyval 
för båda) och som suppleant för samma tid, Gunilla Lilliehöök (nyval); 
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 (omval) och Ulla 
Carlsson (nyval). 
 
7. Årsavgiften för år 2018 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 överräcker blommor och avtackar Marika von Schenk, Jan Bjerlöw, Maja 
Rosquist och Karin Florin för deras insatser i styrelse och inköpsnämnd.  

 
10. Mötet förklaras avslutat. 

 
11 - 12. Dragning på ”glasbiljetterna” och på ringlotterna äger rum. 
 
13 - 14. Marika af Trolle presenterar som förra året de konstverk, som ska lottas ut i 
föreningens stora lotteri, medan Susanne och Lina visar upp dessa. Härefter äger 
utlottningen av vinsterna rum; vinnare i lotteriet, se särskild bilaga. 
 

Efter utlottningen, där endast fyra av de 13 vinnarna var närvarande eller hade lämnat 
fullmakt, diskuteras hur det problemet ska hanteras nästa år. Förslaget att endast den 
som är närvarande personligen eller genom fullmakt ska få bli vinnare, vinner stort bifall. 
 
 
Vid protokollet                                                           Justeras 

 
 
 
Jan Bjerlöw                                          Ingegerd Ivner  Bengt Ivner   
 


