
TIPE 90 KONSTKLUBB
årsmöte 13 mars 2019

Årsmötet inleddes efter att ordförande Hans Åslin hälsat välkommen med att 
Staffan Abramsson, avdelningschef för fastighet och anläggning på Timrå 
kommun, informerade om den förestående renoveringen av Y-et. Han berättade 
och visade bilder, både om bakgrund, aktuell status, renoveringsförloppet och 
framtiden för Y-et. Enligt planerna ska det hela stå klart i oktober detta år, men 
många olika faktorer kan avgöra framgången i projektet.
Han avtackades med en vacker blombukett och årsmötet inleddes.

§1.    Till ordförande för årsmötet valdes Hans Åslin.

§2.     Till sekreterare för mötet valdes Ann Fredbäck

§3       Till justerare av årsmötesprotokollet valdes Anita Holmberg och
           Gudrun Fredén.

§4       Mötet ansåg att stämman var stadgeenligt utlyst.

§5       Ordförande ville lägga till en punkt på dagordningen under  
          ”övriga frågor”.  Han hänvisade till stadgarna om hur en eventuell    
           nedläggning av föreningen ska gå till. Frågan godkändes.

§6      a ) Styrelsens verksamhetsberättelse lästes upp.  (Bil. 1)
          b)  Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för 
                2018 presenterades.  (Bil. 2 )

§7       Revisorernas berättelse lästes upp. (Bil. 3)

§8       Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

§9       Till ordförande för ett år omvaldes  Hans Åslin.

§10      Till ordinarie ledamöter för två år omvaldes 
             Carin Berglund,  Barbro Öberg och Katarina Johansson Borg.

§11       Till suppleant för två år omvaldes Christina Berglund.



§12        Till revisor för två år omvaldes Gudrun Fredén.

§13       Till revisorssuppleant för ett år omvaldes Imber Larsson.

§14        Styrelsen fortsätter att arbeta som valberedning.

§15        Medlemsavgiften beslutades vara oförändrad, 200 kronor.

§16        Styrelsens budgetförslag för 2019 fastställdes.  (Bil. 4)

§17        Övriga ärenden.   Frågan om föreningens upplösande diskuterades.   
              Enligt stadgarna ska en upplösning ske efter omröstning vid två på 
                 varandra följande årsmöten, där två tredjedelar av de närvarande
               medlemmarna röstar ja till upplösning. Vid årsmötet anordnades
               en första omröstning med handuppräckning. Utfallet blev en knapp
               majoritet för nedläggning, 17 ja av 26 närvarande.
              En diskussion fördes som gällde olika vägar att öka intresset för 
              föreningen, som har minskat sitt medlemsantal de senaste åren.    
              Styrelsen lovade arbeta vidare med detta. Föreningen behöver göra
              sig mer synlig på ”sociala medier”, timranätet, kommunens nyhetssida,
               på kommunens arbetsplatser.

§18         Ordförande tackade för uppmärksamheten och 
               förklarade årsmötet avslutat och lämnade över för dragningen i 
               TIPE 90 Konstklubbs medlemslotteri.

Vid protokollet

Ann Fredbäck, sekreterare Hans Åslin, ordförande

Justeras

Anita Holmberg                                                Gudrun Fredén


