VIDA MUSEUMS VÄNNER
ÅRSMÖTESPROTOKOLL NR 15
2017-06-11

§1
Styrelsens ordförande Christer Rosén hälsade cirka 80 medlemmar välkomna och förklarade
årsmötet öppnat. Röstlängden fastställdes enligt närvarolista.
§2
Mötet förklarade årsmötet behörigen utlyst enligt föreningens stadgar.
§3
Dagordningen godkändes och fastställdes.
§4
Mötet valde Christer Rosén att som ordförande leda årsmötet. Till årsmötets sekreterare valdes
Lasse Ernst.
§5
Som justerare tillika rösträknare valdes Tomas Arvidsson och Ulf Wikström.
§6
Styrelsens årsredovisning och verksamhetsberättelse delades ut för en stunds genomläsning.
Inga frågor anmäldes.
(bifogas protokollet, bilaga 1 och 2)
§7
Revisorernas berättelse föredrogs av föreningens ordförande på uppdrag av revisorerna.
(bifogas protokollet, bilaga 3)
§8
Mötet beslöt godkänna årsredovisning och verksamhetsberättelse samt att lägga dessa till
handlingarna. Mötet beslöt enligt revisorernas förslag att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för
verksamhetsåret.
§9
Charles Puskaric presenterade valberedningens förslag.
Till föreningens ordförande intill nästkommande årsmöte omvaldes Christer Rosén.
§ 10
På valberedningens förslag omvaldes som styrelseledamöter för två år Per-Jacob Wiberg,
Britt-Mari Idensjö och Lenamarie Wikström. Peter Brusewitz, Lasse Ernst och Lena Lundgren är
tidigare valda för ytterligare ett år.
§ 11
På valberedningens förslag omvaldes till ordinarie föreningsrevisorer för ett år Sune Jonzén och
Lars Graffner. Till revisorssuppleant för ett år nyvaldes Hans Ahlin.
§ 12
Till valberedning för ett år omvaldes Eva Kellander (sammankallande) och Charles Puskaric.
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§ 13
Styrelsen föreslog att årsavgiften för 2018 ska höjas till 200 kronor per person eller 350 kronor
för två personer på samma adress. Mötet beslöt enligt styrelsens förslag.
Styrelsen föreslog att höja föreningens årsavgift 2018 till VIDA Museum till 80 kronor per
medlem för fria entréer till museet. Mötet beslöt enligt styrelsens förslag.
§ 14
Inga anmälda ärenden från medlemmarna hade inkommit.
§ 15
Inga övriga frågor anmäldes.
§ 16
Årsmötets ordförande förklarade mötet avslutat.
De närvarande medlemmarna bjöds därefter på dryck med tilltugg.

Christer Rosén
Mötesordförande

Lasse Ernst
Mötessekreterare
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Tomas Arvidsson

Ulf Wikström
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