
Protokoll 2-2014 
 
Protokoll fört vid Årsmöte med Kävlinge Konstforum 2014-03-03 Stationshuset i 
Furulund. Närvarande 17 st. medlemmar 
 
§1 Öppnande: 
Ordförande Essie Friman förklarade mötet öppnat och hälsade de närvarande 
välkomna. 
§2 Mötets behöriga utlysande: 
Då kallelse till mötet skickats ut enl stadgarna förklarades mötet behörigt. 
§3 Fastställande av dagordning: 
Dagordningen för mötet godkändes. 
§4 Fastställande av röstlängden: 
Röstlängd för mötet godkändes. 
§5 Val av mötesordf. och mötessekreterare: 
Som ordf. för mötet valdes Essie Friman med sekreterare Anders Bengtsson 
§6 Val av justeringsmän tillika rösträknare: 
Att justera dagens protokoll valdes Karin Andersson och Bo Hellberg . 
§7 Uppläsning av verksamhetsberättelse för 2013: 
Verksamhetsberättelsen för 2013 upplästes och godkändes av årsmötet. 
§8 Kassaberättelse: 
Balans o resultaträkning presenterades och lades efter godkännande till 
handlingarna. 
§9 Revisionsberättelse: 
Revisionsberättelsen upplästes och godkändes av årsmötet. 
§10 Ansvarsfrihet för den avgående styrelsen: 
Efter rekomendation av revisorn beviljades den avgående styrelsen ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret 2013. 
§11 Val. 
Till Ordf valdes Essie Friman 2 år 
Kassör valdes Karl Friman 1 år 
Ord ledamot Inga Bengtsson 2 år 
Hans-Willy Friberg 2 år 
Bo Hellberg 1 år 
Anders Bengtsson 2 år 
Suppl. Ewa Hallkvist 1år - Öyvind Huseid 1 år 
§13 Val av revisor 
Lena Bergkvist 1år 
§14 Val av Revisorsuppl 
Marianne Tidfäldt 1 år 
§15 Val av valberedning 
Som valberedning valdes styrelsen 
§16 Förslag – motioner 
Inga inkomna förslag eller motioner att behandla 
§17 Medlemsavgift för 2014 
Medlemsavgift för 2014 föreslogs oförändrad 
Aktiv medlem 400.00 stöd medlem 100.00 . Avgiften skall vara betald senast den 30 
mars innevarande år. 
§18 Verksamhetsplanen för 2014. 
Verksamhetsplanen för 2014 upplästes och godkändes 



§19 övriga frågor 
Info om arr . Fritid -Kultur 25/3 Kävlinge bassängen 
Föreningen jobbar efter kommunens DANT-plan (droger-alkohol-narkotika-tobak) 
Föreningen Coloriterna har utställning i Löddeköpinge hela Påsken (torsdag- söndag)  
Hantverket i Löddeköpinge har öppet hela påsken 
Diskussion om olika sätt att synas(facebook – twitter – allmän reklam – osv ) 
§20 Avslutning 
Ordf förklarade mötet för avslutat och tackade de närvarande för visat intresse 
 
 
Vid protokollet; dag som ovan 
 
 
Justeras 
 
 
 
Anders Bengtsson                                   Ordf. Essie Friman 
sekreterare 

 
 
 
Karin Andersson    Bo Hellberg 
 


