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                Protokoll fört vid årsmöte med Kävlinge Konstforum 
                  i Lilla Kulturhuset Kävlinge 2016-02-29 
 

1. Mötets öppnande; 
                   Ordf Essie Friman hälsade de närvarande välkomna och 
förklarade mötet för öppnat. 
 
    2. Mötets behöriga utlysande: 
                   Mötet förklarades för behörigt utlyst. 
 
   3. Fastställande av dagordning. 
        Dagordningen för mötet godkändes. 
 
  4.  Fastställande av röstlängd. 
         Röstlängden för mötet godkändes.Närvarande på mötet var 19 st 
medlemmar 
 
  5.  Val av ordf - sekreterare för mötet. 
          Att leda mötet valdes Essie Friman , att verka som sekreterare på 
mötet valdes Anders Bengtsson. 
 
  6. Val av justeringsmän-rösträknare. 
        Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Bo Hellberg o Anita 
Persson . 
 
  7. Verksamhetsberättelse 2015. 
         Verksamhetsberättelsen för 2015 presenterades och godkändes. 
 
  8.  Balans o resultaträkning för 2015. 
 
         Balans o resultaträkning för 2015 presenterades och godkändes. 
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  9.  Revisionsberättelse för 2015. 
          Revisionsberättelsen för 2015 presenterades och godkändes. 
 
 10.  Ansvarsfrihet för 2015. 
          Den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2015.  
 
  11.  Årets val . 
 
             Till ordförande valdes Anja Kärhä mandattid 2 år  Nyval  
                   kassör valdes  Essie Friman    mandattid 1 år Nyval  
                   sekreterare valdes Anders Bengtsson mandattid 2 år omval 
                   v ordf   valdes  Inga Bengtsson mandattid 2 år omval 
                ledamot  valdes Ewa Hallkvist mandattid 2 år  omval  
                                          Jan -Åke Kristoffersson mandattid 1 år nyval 
                                Suppl. Öyvind Husseid mandattid 1 år omval  
 
  12.  Revisor 
              Till revisor valdes Lena Bergkvist 1 år omval 
 
  13.  Revisor suppl.  
              Till revisor suppl. valdes Marianne Tidfäldt 1 år omval  
 
  14.  Styrelsens förslag- inkommna motioner. 
             Inga förslag eller motioner förelåg. 
 
  15.  Medlemsavgift 2016 
              Medlemsavgift för 2016 oförändrad 400.00 kr , stödmedlem 
100.00 kr ,  Avgiften skall vara inbetald senast 31/3 innevarande år. 
 
  16. Verksamhetsplan för 2016. 
            Verksamhetsplanen för 2016 presenterades och godkändes. 
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17. Övriga frågor . 
           Disskusion angående, 
                  “Listen” i Lilla Kulturhuset , hur den kan förbättras- förändras 
styrelsen vidarbefordrar till kommunen. 
                  samarr när musik förekommar ihop med utställningar , 
försöka få ett bra koncept som inte stör varandra . 
                  Spridning av reklammaterial i samband med utställningar; bra 
förslag att använda medlemmar för spridning. 
 
          Avgående styrelsemedlemmar avtackades 
                     Carl Friman  
                     Rita Krassow 
                      Hans -Willy Friberg 
 
         Nya styrelse medlemmar hälsades välkomna i styrelsen  
                      Anja Kärhä 
                      Jan-Åke Kristoffersson 
 
  18. Avslutning. 
            Ordf Essie Friman  tackade för visat intresse och förklarade 
mötet för avslutat. 
 
dag som ovan  
 
Anders Bengtsson                                                    Essie Friman 
 
 
sekreterare                                                               ordförande 
 
                     Justeras  
  
 
 
Bo Hellberg                             Anita Persson  


