TYRESÖ KONSTFÖRENING
Protokoll fört vid årsmöte torsdagen den 23 januari 2020 på Kvarnhjulet
Närvarande: ca 60 personer
1. Miguel öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Mötets behöriga utlysande.
2. Miguel Escribano väljs till ordförande och Lina Löfström Baker till sekreterare för mötet.
3. Marina Adolfsson och Susanne Larsson-Krieg väljs till att justera protokollet.
4. Till rösträknare väljs Rita Schwartz.
5. Miguel går igenom verksamhetsberättelsen. Verksamhetsberättelsen läggs till handlingarna.
6. Lars Kumlin presenterar sig och redovisar föreningens ekonomi. Föreningen hade 2019 112 st
medlemmar och avslutar året på plus med ca 5500:-.
Ebba Strid Udikas, föreningens revisor rekommenderar ansvarsfrihet för styrelsen.
7. Omröstning av ändring av stadgarna, se bifogat dokument. Vi vill minska på styrelsens storlek då
den nuvarande antal styrelsemedlemmar är satta efter en förening med flera hundra medlemmar.
Alla röstar för ändringen.
8. Birgitta Karlsson presenterar valberedningens förslag till ny styrelse enligt följande:
Miguel Escribano - Ordförande
Tord Strömkvist - Ledamot
Lars Kumlin - Ledamot
Lars-Åke Nilsson - Ledamot
Lukasz Zieba - Ledamot
Karin Wennerberg – Suppleant
Birgitta Karlsson – Valberedning
Kerstin Björklund – Valberedning
Marina Adolfsson – Inköpsnämnd, ledamot
Susanne Larsson-Krieg – Inköpsnämnd, ledamot
Lola Kumlin – Inköpsnämnd, ledamot
Åke Cyrus – Inköpsnämnd, suppleant
Nya styrelsen godkänns.
9. Fastställer årsavgiften för 2020. Vuxen 300:- och junior (upp till 18 år) 150:-. Ytterligare andel 300:(max 10 per person)
10. Ordet fritt:
Miguel berättar om projektet Waterfall vart läget är med Vattenfall och kommunen.
Projektet om att göra det gamla värmeverket till allaktivitetshus, där unga, gamla och professionella
kulturutövare kan ha olika verksamheter typ, ateljéer, replokaler, klättervägg mm. Ett utförligt
förslag har tidigare presenterats av Miguel Escribano och finns att tillgå på bland annat föreningens
hemsida. Att få dit ungdomar skulle också tjäna förebyggande så att människor inte har oturen att
hamna i kriminalitet, vilket är en god framtida investering.

- En medlem föreslog dessutom att mötet skulle stöda förslaget om Waterfall. Varvid omröstning
skedde och förslaget bifölls med acklamation.

11. Miguel avslutar årsmötet.
Vid protokollet Justeras
Lina Löfström Baker

Marina Adolfsson och Susanne Larsson-Krieg

