Konst- och Bruksglasföreningen
2017-05-02

Protokoll fört vid årsmöte den 22 april 2017 i Boda
Årsmötet samlade drygt 40 medlemmar.
Föreningens ordförande Börje Pihlqvist inledde årsmötet med att tacka Börje
Åkerblom och Lilian Hult för den mycket väl genomförda Glaskursen i Växjö samt
också för den avslutande studieresa som genomfördes till Skara och Lidköping.
Vidare hälsades de fyra närvarande stipendiaterna välkomna och då speciellt årets
stipendiat, nummer fem av fem, Rasmus Nossbring.
Ett speciellt välkomnande riktades också till Erling Karlsson, ordförande i Sparbanken
Ekens ägarstiftelse i Långasjö. (En av sex ägarstiftelser inom Sparbanken Ekens
verksamhetsområde i fem kommuner: Alvesta, Emmaboda, Karlshamn, Tingsryd och
Älmhult.)
§ 1 Föreningens ordförande Börje Pihlqvist hälsade medlemmarna välkomna till
årsmötet i Boda Glasbruk.
§ 2 Dagordningen fastställdes och antogs utan kommentarer.
§ 3 Årsmötet ansågs behörigen utlyst.
§ 4 Röstlängden fastställdes enligt upprättad och undertecknad närvarolista
§ 5 Till mötesordförande valdes Börje Pihlqvist, sekreterare Björn Lundgren
Till justerare, tillika rösträknare valdes Börje Åkerblom och Annika Magnusson.
§ 6 Verksamhetsberättelsen för 2016 som framgår i bilaga till årsmöteshandlingarna godkändes.
§7 De ekonomiska rapporterna föredrogs av Lilian Hult och godkändes.
Överskottet för årets verksamhet 2016 uppgick till 5.653:50.
Föreningens ekonomi är god med en behållning vid årsskiftet på 85.995 SEK.
Dessutom ingår i tillgångarna 1 andel i Glasrikets Skatter, nominellt 10.000
Kronor. Rapporterna bifogas till protokollet.
§ 8 Revisionsberättelsen föredrogs av föreningens ena revisor Jan-Åke
Magnusson. Räkenskaperna ansågs vara i mycket god ordnig. Godkändes av
årsmötet i enlighet med revisorernas förslag. Bifogas till protokollet.
§ 9 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året

§ 10 Medlemsavgiften för 2018 lämnas oförändrad. (Den justerades uppåt 2014
med +50 kr för parmedlemmar.) Årsavgiften för 2018 blir alltså 200 kronor för
enskild medlem och 300 kronor för parmedlemmar/år. Årsavgiften skall betalas
senast den 31 december.
§ 11 Skissartad/prel. verksamhetsplan för 2017 föredrogs av ordf. Börje Pihlqvist.
Två medlemsaktiviteter har redan genomförts i år. Ett besök på Läns
försäkringar för att se deras glassamling samt besök på Glasmuséets Vicke
Lindstrandutställning. Den andra aktiviteten i år var en bussresa till Skara och
Lidköping.
I september i år planeras en resa till Skåne med besök hos Joakim Bengtsson i
Landskrona och en glasutställning på Dunkers Kulturhus i Helsingborg. Den 18
november planeras ett besök på Glasmuséets arkiv i Sandsbro. Vidare kan det
bli ett besök på Glafo, en vardag, under hösten. Peter Norrman har kontroll på
dessa båda aktiviteter. Aktiviteterna meddelas per mail och på vår hemsida då
aktuell programpunkt närmar sig och allt är klart för genomförande. Den något
preliminära verksamhetsplanen godkändes.
§ 12 Budget för 2017 godkändes enligt upprättat förslag. Budgetens omslutning är i
hög grad avhängig omfattningen på de resor/aktiviteter som genomförs under
året.
Föreningen har idag 148 medlemmar.
§ 13 Inkomna motioner. Inga motioner hade inkommit.
§ 14 Val av antalet styrelsemedlemmar. Vi har tidigare beslutat att styrelsen
skall bestå av 7 ledamöter och inga suppleanter.
§ 15 Val av ordförande för ett år. Börje Pihlqvist omvaldes till ordförande för
ett år.
§ 16 Nyval av halva antalet styrelseledamöter för två år: På två år omvaldes Monica
Björstrand, Ulla Stenberg och Björn Lundgren. Ett år kvar på sin valda period
har Lilian Hult, Dick Söderlund och Veine Franzén.
§ 17 Till revisorer omvaldes, enligt valberedningens förslag, Jan-Åke Magnusson
och Torbjörn Björstrand.
§ 18 Till valberedning omvaldes Jan Sebass, sammankallande, samt Gun
Hammarstedt och Peter Norrman.
§ 19 Övriga frågor. Då föreningen nu, i och med 2016 års stipendiat, avslutat den
utlovade 5-åriga stipendieringsperioden har styrelsen arbetat för och också
möjliggjort en fortsatt stipendiering i ytterligare fem år. Vi har också bl.a.
genom styrelseledamoten Veine Franzéns goda kontakter också lyckats
med att höja stipendiet från 10.000 till 20.000 kronor/år.
Två sponsorer har värvats för den kommande femårsperioden: Sparbanks-

stiftelsen Eken i bl.a. Långasjö och Orrefors Kosta Boda AB. Båda dessa
bidrar med 5.000 kr/år i 5 år. Föreningen bidrar med 10.000 kr/år i ytterligare
fem år. Det totala stipendiebeloppet blir alltså 20.000 kr/år under de kommande
fem åren. Föreningen uttryckte också ett tack till Börje Åkerblom som från
början initierade stipendiatidén.
Årsmötet beslöt att förlänga stipendieutdelningen i ytterligare 5 år enligt ovanstående upplägg.
Årsmötet diskuterade också huruvida vi nu skall se över reglerna för an
sökningsförfarandet. ”Skall man som utsedd stipendiat kunna söka ytterligare en
gång, kan man söka i grupp, hur skall vi förbättra marknadsföringen av
stipendiet…” Det hela utmynnade i att styrelsen fick i uppdrag att se
över/besluta om ev. justering av ansökningsreglerna. När vi i början av nytt år,
2018, skall utse ny stipendiat kommer vi att erbjuda våra två sponsorer att delta
i urvalsprocessen.
Erling Karlsson, ordförande i Sparbanksstiftelsen Eken i Långasjö
berättade avslutningsvis om Sparbanken Ekens verksamhet och affärsidé.
§ 20 Börje Pihlqvist tackade, å egna och styrelsens vägnar, deltagarna för
visat intresse, och förklarade årsmötet för avslutat med att inbjuda till demo i
hyttan med de fyra närvarande stipendiaterna samt Stipendiatvernissagens
invigning kl. 13.00. Meddelade också att det fanns möjlighet till lätt lunch i
samma lokal som årsmötet.
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