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Protokoll fört vi Årsmöte med Kävlinge Konstforum

14/3 2022 Lilla Kulturhuset Kävlinge

1. Mötets öppnande:
Ordf Anja Kärhä hälsade samtliga välkomna och förklarade

mötet för öppnat.

2. Mötets behöriga utlysande:
Punkten godkändes.

3. Fastställande av dagordning:
Dagordningen godkändes.

4. Fastställande av röstlängd:
Samtliga 23 medlemmar som närvarade godkändes.

5. Val av ordf och sekr för årsmötet:
Såsom ordf valdes Anja Kärhä - att föra anteckningar valdes

Anders Bengtsson.

6. Val av justeringsmän - tillika rösträknare:
Valdes Kjell Linde och Anita Persson

7. Verksamhetsberättelse för 2021 :
Verksamhetsberättelsen föredrogs och årsmötet godkände

densamma.

8. Balans och resultaträkning för 2021:
Balans och resultaträkningen föredrogs och årsmötet godkände

densamma.

9. Revisionsberättelse:
Revisionsberättelsen föredrogs av Revisor Lena

Bergkvist. Berättelsen godkändes av årsmötet.
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10. Beslut om ansvarsfrihet:
Årsmötet beviljade den avgående styrelsen ansvarsfrihet för

verksamhetsåret 2021.

11. Val av ordförande på 2 år:



Föreslogs omval av sittande ordf. Anja Kärhä . Årsmötet biföll.

12. Val av styrelseledamöter, ordinarie o ersättare: Föreslogs:
Ordinarie Inga Bengtsson 2 år /Ann-Christine Jönsson 1 år
ers: Lisbeth Persson 2 år / Filip Russell 1 år Årsmötet biföll:

13. Val av Revisor och ersättare:
Föreslogs : Lena Bergqvist 1 år ers Birthe Kjell Lindh 1
år. Årsmötet biföll.

14. Valberedning på 1 år:
Omval på Essie Friman och Siv Persson.

15. Styrelsens förslag och inkomna motioner:
Förelåg inga ärenden.

16. Medlemsavgift:
Föreslås oförändrad.
400 kr fullgod medlem / 100 stödmedlem / 100 kr

ungdomsmedlem (under 21 år ).

17. Verksamhetsplan 2022:
Verksamhetsplanen föredrogs och godkändes av årsmötet.

18. Stadgeändring (mindre):
§ 5 kapitel 2 tillägg :
Medlemsavgift skall vara betald senast 1/3 innevarande år.
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§ 7 kapitel 3 ny text:

Föreningens firma tecknas av föreningens ordförande och
styrelseledamot i förening. Kassaärenden handläggs av ordföranden och
kassör var för sig. Årsmötet godkänner att ändringen äger laga kraft
direkt.

Reviderad bilaga av stadgarna sätts in på hemsidan.

19. Övriga frågor:
Medlemmar uppmanas att inkomma med lämplig person

att hjälpa till med uppdatering av hemsida.
Fråga uppkom vad föreningen kapital skall användas till?

Föreligger ju projekttyp elskåpsmålning som kan kosta en liten



peng men samtidigt ger bra reklam för föreningen. Ideer
emottages av medlemmar.

20. Avslutning:
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet

för avslutat. Mötet efterföljdes av traditionsbunden sysselsättning (
fastlagsbullar till kaffet ).

Dag som ovan

Anders Bengtsson Justeras Anja Kärhä Sekr Ordf

Kjell Linde Anita Persson


