
Årsmötesprotokoll Textil Gotland
Gotland Grönt Centrum, 21 februari 2018

Välkomnande och öppnande av mötet
Ordförande Anso Norling önskar alla välkomna. Alla 18 närvarande medlemmar
presenterar sig kort. Närvarolista bifogas originaiprotokollet. Bilaga 1.

§1. Val av ordförande för mötet
Aira Lee valdes till ordförande.

§2. Val av sekreterare för mötet
Ulla Johansson valdes till sekreterare.

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

§4. Val av protokolijusterare och rösträknare
Anna-Lena Stolt och Lilian Vuorinen Kennegård valdes till justerare och samma
personer valdes till rösträknare.

§5. Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§6. Fråga om mötets behöriga utlysande
Mötet ansåg att kallelse kommit i tid för årsmötet.

§7. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna samt
fastställande av balansräkning

Verksamhets- och förvaltningsberättelse
Anso Norling läste upp verksamhetsberättelsen. Den godkändes och lades till
handlingarna. Bilaga 2 till originalprotokollet.

Fastställande av balansräkning
Årsmötet beslutade att 2017 års överskott förs till det egna kapitalet. Resultat- och
balansrapporterna lades till handlingarna. Bilaga 3 till originalprotokollet.

§8. Revisorernas berättelse
Anna-Lena Stolt läste upp revisorernas utlåtande. Bilaga 4 till originalprotokollet.

§9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2017.
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§10. Val av ordförande för föreningen
Carina Norderäng valdes till ordförande.

§11. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter

Ledamöter i styrelsen:
Aira Lee (nyval 2 år).
Anna-Lena Stolt (nyval 2 år).

Valda vidförra årsmötet 2017, med ett år kvar:
Kerstin Siggelin.
Ingemo Wickström.

Suppleanter på ett år
Anso Norling (nyval).
Kajsa Lignell (nyval).

§12. Val av två revisorer och revisorssuppleanter
Kicki Trodin (nyval 1 år).
Laila Gustavsson (omval 1 år).

Revisorssuppleanter
Birgitta Nord (omval 1 år).
Anna-Stina Purk (omval lår).

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

§14. Fastställande av verksamhetsplan och budget
Anso Norling redogjorde för styrelsens förslag till verksamhetspian och budget för
2018. Tema för 2018 “Textil och miljön” förlängs ett år, för att även gälla under 2019.
Årsmötet kompletterade med flera förslag som styrelsen fick i uppdrag att jobba
vidare med. Verksamhetspianen ska vara ett levande dokument.
Årsmötet ställde sig bakom de förslag som lades fram. Bilaga 5 till originaiprotokollet.

§15. Fastställande av årsavgifter
Oförändrad medlemsavgift 300 kr (serviceavgift 250 kr och medlemsavgift 50 kr).

§16. Inkomna motioner eller förslag

Sociala medier
Carina Norderäng fick i uppdrag att väcka och utveckla Textil Gotlands Instagram
konto textilgotland.

§17. Övriga ärenden
Inga övriga protokollförda ärenden.
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Mötet avslutas
Aira Lee tackade alla närvarande för ett bra möte.

Blommor lämnas över till:
• Ulla Johansson för sitt arbete i styrelsen som sekreterare och administratör för
hemsidan,

• Heike Johansson för sitt arbete som suppleant i styrelsen,
• Anso Norling som avgående ordförande, samt
• Aira Lee som mötesordförande.

Roma, 2018-02-21

7
Lilla JoIansson, sekreterare Anna-J a Stolt, justeringspersQ4

Aira Lee, ordförande Lilian Vuorinen Kennegård, justeringsperson

Bilagor

Bilagor som bifogas till originaiprotokollet:

1. Närvarolista vid årsmötet 21 februari 2018.

2. Verksamhetsberättelse för Textil Gotland 2017.

3. Resultat- och Balansrapporter för 2017.

4. Revisorernas berättelse för 2017.

5. Verksamhetsplan och Budget för 2018.
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