Skoindustri museets Vänförenings årsmöte måndag den 18 mars 2019
kl 17.00 på Skoindustrimuseet

i Kumla.

§ 1. Årsmötet öppnas.
§2. Parentation.
§3. Godkännande av dagordningen.
§4. Mötets behöriga utlysande.
§5. Val av mötesfunktionärer.
§6. Verksamhetsberättelsen

Ordförande, sekreterare och 2 justerare.
för 2018.

§7. Årsredovisning och ekonomisk redogörelse för 2018.
§8. Revisionsberättelse.
§9. Ansvarsfrihet för styrelsen.
§10. Val av styrelseledamöter.
-

Ordförande för en tid av ett år
Ledamot för en tid av två år
ledamot för en tid av två år

-

Suppleant för en tid av två år

§11. Val aven revisorer på två år och en suppleant för ett år.
§12. Verksamhetsplan för 2019.
~.

§13. Val av valberedning.
§14. Fastställande av medlemsavgiften för 2020.
§15. Motioner från medlemmarna.
§16. Övriga frågor.
§17. Årsmötet avslutas.

SKOINDUSTRIMUSEETS VÄNFÖRENING

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2019

Tid: 2019-03-18 kU7.00
Plats: Skoindustrimuseets

utställningslokal.

Närvarande: 35 medlemmar.

§ l Mötets öppnande
Ordförande Gerd Gullberg Johnson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
§ 2 Parentation

Föreningens avlidna medlemmar hedrades med en tyst minut.
§ 3 Godkännande av dagordningen
Den föreslagna dagordningen fastställdes.
§ 4. Mötets behöriga utlysande
Kallelsen godkändes, som skickades ut med inbetalningskortet

i december.

§ S. Val av mötesfunktionärer

Till ordförande för årsmötet valdes Stefan Svensson.
Till sekreterare valdes Gustaf Hallqvist.
Till justeringsmän valdes Margareta Thunström Karlsson och Annika Dovrinder
§ 6. Verksamhetsberättelsen

Ordförande Gerd föredrog verksamhetsberättelsen.
§ 7. Årsredovisningen

Årsmötet godkände den. Bilaga 1.

och bokslut

Kassör Eivor föredrog årsredovisningen

och bokslutet, som årsmötet godkände. Bilaga 2.

§ 8. Revisionsberättelsen
Revisor Lillian föredrog revisionsberättelsen.

Bilaga 3.

§ 9. Ansvarsfrihet

Årsmötet beslutar enligt revisorernas förslag att ge styrelsen ansvarsfrihet för 2017.
§ 10. Val av styrelseledamöter
Ordförande på ett år väljs Gerd Gullberg Johnson
Ledamot på två år väljs Rolf Gustafsson
Ledamot på två år väljs Eivor König Gustafsson
Suppleant på två år väljs Sölve Persson
§ 11. Val av revisorer

Revisor på två år väljs Marianne Björnvred.
Revisor suppleant på ett år väljs Anders Schöllin
§ 12. Verksamhetsplan

Ordförande föredrog styrelsens förslag till aktiviteter

under 2019.

§ 13. Val av valberedning
Ullian Edström och Solveig LundelI omvaldes.
§ 14. Fastställande

för medlemsavgiften

för 2020

Årsmötet beslutade om oförändrat 75 kr för enskilda och företag 250 kr.
§ 15. Motioner

från medlemmar.

Inga motioner fanns att behandla.
§ 16. Övriga frågor.

Ordförande efterlyste skomakarhistorier,

som vi kan förmedla till varandra

Musiechef Lillina Edström föredrog muuseets verksamhet för året 2018.
Hon meddelade också att det planeras en stam renovering på museet, ev till hösten

§ 17 Avslutning.
Ordförande tackade sittande ordförande.
Deltagare i att "handsy skor" visade och pratade om arbetet med sina skor, Litlian Edström
började med att berätta om kurserna som har hållits på museet.i ämnet.
Deltagarna drack kaffe och åt en beskvikaka och prata med varandra.
Lotteridragning
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hölls av Ove med fina skänkta priser.
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Justerare Annika Dovrinder

