Årsmöte med Eksjö Konstförening 2021
Normalt genomför Eksjö Konstförening sitt årsmöte i mitten av
februari. Vi följer myndigheternas anvisningar och kommer
följaktligen inte genomföra något fysiskt möte i år. Däremot kommer
årsmöte genomföras på distans med hjälp av handlingar som sänds ut
som e-brev eller postbrev.
Av Konstföreningens lotterier kommer dragning av Konstlotteriet att
genomföras den 21/2. Även dragning av Medlemslotteriet och
Vernissagelotteriet kommer att genomföras vid samma tid.
Närvarolotteriet kommer att flyttas till årsmötet 2022.
Utdrag ur stadgarna:
”Vid årsmötet fattas beslut med enkel majoritet …… Rösträtt får ej
utövas med fullmakt…….”.
Stadgarna är skrivna för möten med fysiskt närvarande medlemmar. Om
frågan om röstning blir aktuell kommer rösterna att räknas för de
medlemmar som har skickat in svar på punkterna på föredragningslistan.
Hur går jag till väga?
1) Läs föredragningslistan samt de tre bilagorna
Verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och revisorernas
berättelse.
2) Förslag till årsmötesbeslut står i texten med kursiv stil.
3) Ta ställning till förslagen.
4) Svarar du ”JA” på samtliga punkter behöver du bara skicka ett
”OK” med vändande mail eller med sms (070-251 50 28) eller
med brev till Katrina Törnvall, Vetlandavägen 27, 57538 Eksjö.
Glöm inte att skriva ditt namn!
5) Vill du framföra en avvikande mening eller lämna förslag måste
du skriva ner dessa och skicka till Katrina Törnvall enligt 4)
ovan. Hänvisa till aktuell paragraf och glöm inte att skriva ditt
namn!
6) Svar skall vara insända senast 2021-02-28.
7) Om du inte svarar alls kommer detta tolkas som att du säger
”JA” till samtliga punkter på föredragningslistan.

På uppdrag av styrelsen
Föredragningslista med beslutspunkter
§
1
2

MÖTESPUNKT
Mötets öppnande
Val av ordförande
Valberedningens förslag: Rose-Marie Johansson
3 Val av sekreterare för mötet
Valberedningens förslag: Ordinarie sekreterare Katrina
Törnvall
4 Val av två justerare
Valberedningens förslag: Anders Gustavsson och Mona
Svensson
5 Dagordning
6 Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
Kallelse har gått ut i programkatalogeni början av januari
till alla medlemmar.
7 Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning
(resultat- och balansräkning) för 2020
Bilaga 1-2
8 Revisorernas berättelse
Bilaga 3.
9 Fastställande av resultat- och balansräkning
10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11 Fastställande av årsavgift för 2022
Styrelsens förslag: Oförändrad 200 kr
12 Val av styrelse
Valberedningens förslag:
Ordförande:
Rose-Marie Johansson(omval
1 år)
Ledamot
Kerstin Blomberg (omval 2 år)
Ledamot
Katrina Törnvall (omval 2 år)
Ledamot
Anette Norman Karlsson
(omval 2 år)
Ledamot
Boo Andersson (omval 2 år)
Ledamot
Susanne Foglemark (omval 2
år)
Ledamot
Anki Bringner (omval 2 år)

JA/NEJ (förslag)
UTGÅR

ENLIGT STADGARNA
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Val av revisorer
Valberedningens förslag:
Revisor:
Revisor

Hans Henning (omval 1 år)
Anders Lundberg (nyval 1 år)

14

Val av valberedning
Gun Henriksson (sammankallande)
Ingegerd Axell
Vakant, (Valberednings förslag: Styrelsen får uppdraget att
tillsätta den vakanta platsen i valberedningen under året)

15

Övriga ärenden

16

Mötets avslutande

UTGÅR

