Protokoll från årsmötet 2018
Plats:
Datum:
Tid:
Närvarande

Bergasalen Folketshus Åkersberga
12 mars 2018
kl 18:30
84 personer

1. Val av mötesordförande
Årsmötet valde Gerhard Nuss till mötesordförande.
2. Val av mötessekreterare
Laura Graf valdes till mötessekreterare.
3. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare
Som protokollsjusterare och tillika rösträknare valdes Erik Jansson och Kerstin Hamberg
4. Fråga om årsmötet utlysts stadgeenligt
Årsmötet fann att mötet var stadgeenligt utlyst.
5. Föredragning av verksamhets- och revisionsberättelser
Ordföranden föredrog styrelsens verksamhetsberättelse, och den lades med godkännande
till handlingarna. Ordföranden föredrog också den ekonomiska årsredovisningen, och
även den lades med godkännande till handlingarna. Revisor Birgitta Halling läste
revisionsberättelsen och den lades med godkännande till handlingarna.
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
I sin revisionsberättelse hade revisorn föreslagit årsmötet att bevilja styrelsen
ansvarsfrihet. Årsmötet beslutade enligt förslaget.
7. Verksamhetsplan för kommande verksamhetsår
Föreningens ordförande Torill Findeisen föredrog verksamhetsplanen för 2018.
Österåkers konstförening äger Länsmansgården. De senaste åren har verksamheten
utvecklats markant och byggnaderna har restaurerats. Besöksantalet har stigit och ligger
nu en bra bit över 40.000 per år.
Målsättning.
Att väcka och sprida intresset för konst och konsthantverk. Att utveckla Länsmansgården till
ett attraktivt utflyktsmål och ett kulturellt centrum med brett utbud av aktiviteter för
kommuninvånare och regionen i övrigt. Här skall det finnas något som intresserar alla.
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Under 2018 kommer föreningen att arbeta med:














Fortsätta arbetet med att få fram medel för att kunna anställa en administratör för
gården. Verksamheten i dag är så stor att föreningen inte i framtiden kommer att
klara av detta med endast ideella krafter.
Att genomföra en planändring av gården och hitta parkeringslösningar tillsammans
med kommunen.
Installera solpaneler som föreningen har fått bidrag till från kommunen.
Handikappanpassa i enlighet med bidrag föreningen fått från kommunen.
Få fram pengar genom olika aktiviteter för att kunna investera i en belysning för
gårdsplanen.
Bygga en bod för trädgårdsverktyg och podier samt bygga ett vedförråd.
Ta fram en plan för framtida fastighetsunderhåll.
Utveckla utställningsverksamheten (nya konstformer, utställningar i trädgården m.m)
Fortsätta att arbeta med verksamhet för barn, skolor, äldre m.m
Ta fram en bok om konstnärer boende i kommunen samt en skrift om
Länsmansgårdens utveckling och restaurering.
Arbeta för att öka antalet medlemmar till 400 (1% av kommunens invånare).
Öka intresset för Länsmansgården bland företagen i kommunen (t.ex. Kulturvärdar).
Arbeta med frågan hur vi skall kunna öka våra intäkter.

8. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår
Föreningens ordförande framförde styrelsens förslag att bibehålla den tidigare
medlemsavgiften på 300 kr per år. Årsmötet beslutade enligt förslaget.
9. Val av föreningens ordförande
Torill Findeisen kvarstår som ordförande ytterligare ett år.
10. Val av ordinarie styrelseledamöter
I enlighet med valberedningens förslag valde årsmötet följande ledamöter:
Christine Frostell
(omval för två år)
Kinna Lundin
(omval för två år)
Ami Josefsson
(nyval för två år)
Kvarstående ledamöter ett år till är Laura Graf och Mats Fridblom
11. Val av ersättare
I enlighet med valberedningens förslag valde årsmötet följande ersättare:
Lea Vaattovaara
(omval för ett år)
Gerhard Nuss
(omval för ett år)
Elisabeth Martin
(nyval för ett år)
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12. Val av två ordinarie revisorer och en ersättare
I enlighet med valberedningens förslag valde årsmötet följande revisorer:
Birgitta Halling
(omval för ett år)
Karl-Johan Olofsson
(nyval för ett år)
Sune Nygård
(omval ersättare för ett år)
13.Val av ordinarie ledamöter och ersättare till inköpsnämnd
I enlighet med valberedningens förslag valde årsmötet följande inköpsnämnd:
Carin Nordling
(omval för ett år)
Pia Anagrius
(omval för ett år)
Marika Hennix
(omval ersättare för ett år)
Jussi Taipaleenmäki
(omval ersättare för ett år)
(Ordförande Torill Findeisen ingår enligt stadgarna i inköpsnämnden.)
14. Val av ordinarie ledamöter och ersättare till valberedning
Årsmötet valde följande valberedning:
Carin Nordling
(nyval för ett år, sammankallande)
Margareta Rekola
(nyval för ett år)
Thomas Lacke
(omval för ett år)
Jimmy Rosenholm
(nyval för ett år)
15. Övriga ärenden
Inga övriga ärenden
Föreningens ordförande tackade mötesdeltagare och framförde även ett tack till alla
arbetsgrupper, utställningsvärdar och styrelsen som gör föreningens verksamhet möjlig.
Elisabeth Martin framförde styrelsens tack till ordföranden för det gångna året med en
vacker bukett rosor.
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