Konst- och Bruksglasföreningen
Protokoll fört vid årsmöte den 24 mars 2012 på Porslinsmuseet, Karlskrona.
Årsmötet hade samlat 31 medlemmar.
§1

Föreningens ordförande Börje Åkerblom hälsade välkommen och förklarade mötet
för öppnat.

§2

Dagordningen fastställdes.

§3

Årsmötet ansågs som behörigen utlyst.

§4

Röstlängden fastställdes.

§5

Till mötesordförande valdes Börje Åkerblom, till sekreterare Lilian Hult.
Till justerare valdes Mia Ekman Pihlqvist och Carl Bjelke.

§6

Verksamhetsberättelsen, utsänd tillsammans med årsmöteskallelsen,
godkändes efter föredragning av ordförande.

§7

Resultatrapport och Balansräkning godkändes efter föredragning av kassören.
Den kontanta behållningen var vid årsskiftet kassa 100,45, postgiro 14 905,15
och 62 506,38 Nordea. Totalt 77 511,98.

§8

Revisionsberättelsen upplästes av föreningens ena revisor Jan-Åke Magnusson.
Godkändes i enlighet med förslag från revisorerna.

§9

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 10

Medlemsavgiften för 2013 fastställdes. Oförändrad 200 kronor per person
och 250 kronor per par.

§ 11

Verksamhetsplanen för 2012 föredrogs av ordförande.
• Gemensam aktivitet i samband med ”Vernissage Glaskonst 2012” den 28-29 april.
• Bussresa till Limmareds Glasbruk och dess museum.
• Studiebesök på Sven Ljunbergs museum och Ljungby Lasaretts
konstutsmyckning.
• Södra Skogsägarnas huvudkontor, Växjö.
Önskemål framfördes om resa till Öland. Styrelsen tackar för tipset och tar gärna emot
fler förslag på intressanta mötesplatser.

§ 12

Budgeten för 2012 godkändes efter föredragning av kassören .

§ 13

Börje Åkerblom redogjorde för den av honom inlämnade motionen ”Stipendium till unga
studerande inom glas och design eller blivande glasarbetare”
Årsmötet uttryckte sitt stora gillande och motionen antogs med ändring av beloppet från
5 000 kronor till 10 000 kronor samt att stipendiet utdelas en gång per år under en
5-årsperiod. Därefter utvärdering för eventuell förlängning av stipendiet.

§ 14

Börje Åkerblom valdes på föregående årsmötet som ordförande för 2 år. Enligt stadgan
ska ordförande väljas för ett år i taget. Årsmötet godkänner misstaget och ger sitt
positiva gillande till Börje Åkerblom som ordförande för 2012.

§ 15

Omval av Börje Pihlqvist, Dick Söderlund, Monica Björstrand och Lilian Hult på två år.
Veine Franzén har ett år kvar.
Ett påpekande framfördes om att halva styrelsen borde väljas på ett, respektive två år.
Förslag till ändring av punkt 5 i stadgan antogs med två tredjedels majoritet.
Ny lydelse punkt 5:
Vid årsmötet förrättas följande val
a) antal styrelseledamöter och suppleanter

b)
c)
d)
e)
f)

ordförande för ett år
halva antalet styrelseledamöter för två år
suppleanter för ett år
två revisorer och en suppleant för ett år
valberedning om tre personer, varav en sammankallande

§ 16

Till revisorer på ett år omvaldes Jan-Åke Magnusson och Björn Fredrik Tollin.
Inget förslag på suppleant fanns.

§ 17

Till valberedning omvaldes Carl Bjelke, Ingrid Olsson och Jan Seebass.

§ 18

Inga övriga frågor förelåg. Hälsningar framfördes från medlemmarna Jan Seebass och
Mailis Stensman, som inte kunde närvara på årsmötet.

§ 19

Börje Åkerblom tackade deltagarna för visat intresse och förklarade årsmötet för
avslutat.
Växjö den 26 mars 2012

______________________________
Börje Åkerblom, ordförande

_______________________________
Lilian Hult, sekreterare

_______________________________
Mia Ekman Pihlqvist, justerare

______________________________
Carl Bjelke, justerare

