Protokoll från Textil Gotlands årsmöte för 2014.
Årsmötet hölls den 16 februari 2015 på Lövsta Konferens.
Närvarande: 25 medlemmar enligt lista som bifogas protokollet.
§1

Välkomnande.
Ordföranden Ninni Westerman hälsade välkommen och öppnade mötet.

§2.

Val av funktionärer för mötet.
Till mötesordförande valdes Ulla Johansson
Till sekreterare för mötet valdes Birgitta Lindahl
Till justerare och tillika rösträknare valdes Birgitta Bergsten och Kerstin
Siggelin.

§3.

Närvarande/röstlängd om så fordras.
Se §2 rösträknare.

§4.

Frågan om mötet blivit behörigt utlyst.
Beslöts att mötet var behörigt utlyst.

§5.

Dagordningens godkännande.
Godkändes med tillägg under Övriga frågor.

§6.

Styrelsen verksamhetsberättelse.
Ninni Westerman föredrog verksamhetsberättelsen för 2014. Under flaggor
och Textilrundan stryks ”inkl. moms”, då Textil Gotland inte är
momspliktig.
Diskussion uppkom angående hemsidan och medlemmars bilder. Ulla J
svarar att varje medlem får ha 3-4 bilder. Skicka dina bilder till Ulla J så
ändrar hon storlek etc.
Verksamhetsberättelsen godkändes. Bifogas protokollet.

§7.

Resultat- och balansräkning för det gångna året.
Eva Bertilsdotter Larsson föredrog 2014 års resultat och balansräkning.
Den fastställdes. Bifogas protokollet.

§8.

Revisionsberättelse.
Kerstin Bendelin föredrog revisionsberättelsen.
Den fastställdes. Bifogas protokollet.
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§9.

Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet.

§10.

Förekommande val:
Ninni Westerman valdes till ordförande för ett år.
Val av övriga ledamöter. Aira Lee och Kerstin Siggelin valdes på vardera två
år.
Birgitta Nygren och Britt Dahné avgår ur styrelsen.
Omval av Ulla Persson och Ulla Johansson till suppleanter på vardera ett år.

§11.

Val av revisorer och revisorssuppleanter för ett år.
Till revisor valdes Anna Lena Johansson och Yvonne Christiansen på
vardera ett år.
Till revisorssuppleanter valdes Birgitta Nord och Anna-Stina Purk på
vardera ett år.
Kerstin Bendelin och Anette Bonnevier avgår.

§12.

Val av valberedning.
Valberedningen valdes på ett år, Laila Gustavsson, sammankallande, Maria
Fagerström och Elisabeth Wickström.

§13.

2015 års verksamhetsplan.
Ninni läste förslaget till 2015 års verksamhetsplan.
Förslaget diskuterades och vissa synpunkter kom fram.
Malin berättade om Skaparfestivalen.
Textilrundan föreslogs fortsätta. Ninni, Kerstin S och Aira bildar en
arbetsgrupp för att utforma Textilrundekortet.
Ny Logga för Textil Gotland. Arbetsgrupp Kerstin Bendelin och Carola
Edlund. Dom arbetar fram ett förslag som ska redovisas på årsmötet 2016.
Styrelsen fick i uppdrag att ta fram ett nytt förslag till ”Flygbladet”
informationskortet.
Ninni berättar om stipendiet. Ingen stipendiat förra året.
Verksamhetsplanen godkändes. Bifogas protokollet.

§14.

Fastställande av eventuell ersättning till styrelseledamöter.
Beslutades att styrelsen får den skattefria delen av den statliga
reseersättningen och kaffe/te med dopp på styrelsemötena betalda.

§15.

Fastställande av budget för innevarande verksamhetsår.
Beslutades att godkänna förslaget till budget för 2015. Bifogas protokollet.

§16.

Bestämmande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår.
Beslutades om oförändrad medlemsavgift, 300 sek för 2016.
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§17.

Stipendium.
Beslutade att även i år dela ut ett stipendium. Ansökningstillfälle och övriga
regler runt stipendiet läggs ut på Hemsidan.

§18.

Ärenden som styrelsen förelägger årsmötet.
Inga ärenden.

§19.

Motioner.
En motion inkommit.
Styrelsens förslag om avslag på motionen godkändes.
Ett förslag om tema för 2016 inkommit. Tre förslag förelåg. Stickning
röstades fram som tema för 2016.

§20.

Övriga frågor.
Annonsering på Gotlandsbåten. Som läget är nu blir det ingen gemensam
annonsering på Gotlandsbåten, för få intresserade. Ninni och Elisabeth
Wickström fortsätter arbeta för att få ihop pengar till en annonsering på
båten.

§21.

Mötet avslutas.
Ninni tackar Kerstin Siggelin med en blombukett för att hon ordnade
välkomstdrinken inför mötet.
Kerstin Bendelin, Britt Dahné och Birgitta Nygren avtackades med
blommor för gott arbete som revisor och i styrelsen under åren.
Ulla Johansson avslutade mötet.

Roma den 16 februari 2015.

Ulla Johansson
mötesordförande

Birgitta Lindahl
sekreterare

Birgitta Bergsten
Justerare

Kerstin Siggelin
justerare
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