Protokoll från ordinarie årsmöte i Borås och Sjuhäradsbygdens Konstförening.
Mötet avhölls den 25 april 2019 på Borås Kongress och hade samlat ett sextiotal medlemmar.

1. Ordförande Lars Anderson öppnade mötet
2. Till ordförande för årsmötet valdes Bengt Wahlgren.
3. Till sekreterare för årsmötet valdes Nils-Gunnar Blanc.
4. Till justeringspersoner och tillika rösträknare utsågs Birgitta Holmqvist och Peter Böös
5. Konstaterades att årsmötet kallats enligt stadgarna.
6. Föreslagen dagordning fastställdes.
7. Styrelsens årsredovisning för 2018
Årsredovisning innehållande verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning delades
ut före mötet. Lars redogjorde för väsentliga händelser avseende resor, föredrag och
utställningar.
Thomas Sohlström rapporterade om en god ekonomi där resultatet låg på cirka 46 000 kr
och likviditeten uppgick till 243 000 kr. Även en budget för kommande år presenterades.
8. Revisionsberättelsen, som föreslog ansvarsfrihet, drogs av Hans Melin.
9. Mötet beslöt enhälligt om ansvarsfrihet för styrelsen avseende 2018.
10. Mötet fastställde resultat- och balansräkningar samt förslaget att överföra vinsten i ny räkning
. Därvid fastställdes även en överföring av 40 000 kr till Hedaeus-fonden
11. Till ordförande för ett år omvaldes Lars Anderson.
12. Vid övriga val till styrelse utsågs:
Britt-Inger Linqvist, Kerstin Ljungström, Agneta Rehder och Thomas Sohlström på två år
samt Nils-Gunnar Blanc på ett år.
13 Som ordinarie revisor omvaldes José Melo och som revisorssuppleant omvaldes Hans Melin
14. Till valberedning för ett år omvaldes Mårten Axelsson, Gunnel Bengtsson. Karl-Axel Sjöblom
nyvaldes och utsågs till sammankallande.
15. Årsavgiften fastställdes till oförändrade 250 kr.
16. Inga till årsmötet hänskjutna frågor förekom.
17. Övriga frågor
Agneta delade ut och presenterade höstens program. Samtidigt uppmanades deltagarna att
följa vår verksamhet på webbplatsen flamenska.se samt att öppna alla mailutskick.
Den ”eviga valberedaren” Lena Persson hade efter många års tjänst avböjt omval och blev
därför avtackad med present och en applåd.

Samtliga närvarande erbjöds att lyssna på ett föredrag av Sara-Vide Ericson och de som
anmält sig var därefter välkomna till mingel med förtäring.
18. Ordförande tackade styrelsen för ett gediget arbete och avslutade mötet
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