Årsmötesprotokoll Textil Gotland
Gotland Grönt Centrum, 22 februari 2017
§1. Välkomnande och öppnande av mötet
Ordförande Anso Norling önskar alla välkomna. Alla 18 närvarande medlemmar
presenterar sig kort. Närvarolista bifogas originalprotokollet. Bilaga 1.

§2. Val av mötesfunktionärer för mötet
Aira Lee valdes till ordförande. Ulla Johansson valdes till sekreterare, till justerare
valdes Anna-Lena Stolt och Britt Dahné.

§3. Upprättande av röstlängd
Beslutades att närvarolistan används som röstlängd.

§4. Fråga om mötets behöriga utlysande
Mötet svarade ja på frågan.

§5. Dagordningens godkännande
Dagordningen godkändes.

§6. Styrelsens verksamhetsberättelse
Anso Norling läste upp verksamhetsberättelsen. Den godkändes och lades till
handlingarna. Bilaga 2.

§7. Styrelsens ekonomiska rapport
Styrelsen fick i uppdrag att göra det ännu tydligare i bokföringen, så att medlemsavgifter hamnar på rätt år och att utställningens ekonomi ska särskiljas. Vidare fick
styrelsen i uppdrag att undersöka en billigare lösning för bokföring av Textil Gotlands
ekonomi. Årsmötet beslutade att 2016 års överskott förs till det egna kapitalet.
Resultat- och balansrapporterna lades till handlingarna. Bilaga 3.

§8. Revisorernas berättelse
Anna-Lena Stolt läser upp revisorernas utlåtande. Bilaga 4.

§9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2016.

§10. Val av ordförande för föreningen
Anso Norling valdes till ordförande.
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§11. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter
Omval på två år av Kerstin Siggelin och Ingemo Wickström. Carina Norderäng valdes
på ett år (fyllnadsval för Heike Johansson).
Heike Johansson och Aira Lee valdes till suppleanter på ett år.

§12. Val av revisorer och en revisorssuppleant
Anna-Lena Stolt och Laila Gustavsson omvaldes till revisorer på ett år. Omval av
Birgitta Nord och Anna-Stina Purk som revisorssuppleanter.

§13. Val på ett år av ledamöter i valberedningen
Ulla Persson (nyval), Ninni Westerman och Britt Dahné (sammankallande) valdes av
årsmötet till valberedning.

§14. Fastställande av verksamhetsplan och budget
Anso Norling redogjorde för styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för
2017. Dessa godkändes. Bilaga 5.
Val av arbetsgrupp för att ta fram förslag till medlemsresa till Frankrike. I gruppen
ingår Ingemo Wickström, Britt Dahné, Tania Ahlyr och Susanne Bergström.

§15. Inkomna motioner
Inga motioner har kommit in.

§16. Tema 2018
Årsmötet beslutade att ”Textil och miljön” blir tema för 2018.

§17. Fastställande av årsavgifter
Oförändrad medlemsavgift 300 kr.

§18. Stipendium 2016
Årets stipendiater berättade om de kurser de deltagit i under 2016. Först ut var
Deborah Stålek som berättade och visade alster från kursen i damast i Sunne i
september. Anso Norlings läste upp Birgitta Laubergs redovisning av tovningskursen
vid Handarbetets Vänner.

§19. Mötet avslutas
Kerstin Siggelin i styrelsen, tackar alla närvarande för ett bra möte. Blommor lämnas
över till: Ulla Persson som slutar som suppleant i styrelsen, Maria Fagerström för sitt
arbete som ledamot i valberedningen, Ulla Johansson som mötessekreterare samt
Aira Lee som satt som ordfö rande på̊ ett ledigt sä tt.
Roma, 2017-02-22
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Ulla Johansson, sekreterare

Anna-Lena Stolt, justeringsperson

.........................................................................

..............................................................

Aira Lee, ordförande

Britt Dahné, justeringsperson
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Bilagor
Bilagor som bifogas till originalprotokollet:
1. Närvarolista vid årsmötet 22 februari 2017.
2. Verksamhetsberättelse för Textil Gotland 2016.
3. Resultat- och Balansrapporter för 2016.
4. Revisorernas berättelse för 2016.
5. Verksamhetsplan och Budget för 2017.
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