Protokoll från Textil Gotlands årsmöte för 2015.
Årsmötet hölls den 24 februari på Lövsta Konferens.
Närvarande: 20 deltagare enlig lista som bifogas protokollet.
§1
Välkomnande och öppnande av mötet.
Ninni önskar alla välkomna och alla närvarande presenterar sig kort.
§2

Val av mötesfunktionärer.
Aira Lee valdes till ordförande. Birgitta Lindahl till sekreterare, till justerare
valdes Britten Dahné och Ann-Cathrin Bladsjö.

§3

Röstlängd.
Beslutades att närvarolistan används som röstlängd.

§4

Frågan om mötet blivit behörigt utlyst.
Frågan besvarades med ja.

§5

Dagordningens godkännande.
Godkändes.

§6

Styrelsens verksamhetsberättelse.
Ninni läser upp verksamhetsberättelsen. Godkändes.
Bifogas protokollet.

§7

Resultat och balansräkning.
Eva Bertilsdotter Larsson läser. Godkändes.
Bifogas protokollet.

§8

Revisionsberättelse.
Anna-Lena Johansson läser upp revisorernas utlåtande.
Bifogas protokollet.

§9

Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

§10

Val av ordförande för föreningen.
Valberedningen föreslår Anso Norling till ordförande på 1 år.
Mötet valde Anso Norling till ordförande på 1 år.

§11

Val av övriga styrelseledamöter.
Elisabet Wikström fyllnadsval på 1 år.
Kerstin Siggelin 1 år kvar då hon valdes på 2 år 2015.
Heike Johansson valdes på 2 år.
Ulla Johansson på 2 år.
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§12

Val av suppleanter.
Ulla Persson på 1 år
Aira Lee på 1 år

§13

Val av revisorer.
Omval av Anna-Lena Johansson på 1 år
Laila Gustavsson på 1 år

§14

Val av revisorssuppleanter.
Omval av Birgitta Nord
Omval av Anna-Stina Purk

§15

Val av valberedning.
Maria Fagerström omval på 1 år
Ninni Westerman på 1 år
Britten Dahné på 1 år

§16

2016 år verksamhetsplan.
Bifogas protokollet.
Aira läser upp förslaget punkt för punkt med diskussion kring punkterna.
Ninni berättar om Textilrundankortet.
En arbetsgrupp kring en eventuell resa till Finland bör bildas. En uppgift för nya
styrelsen.
Frågan uppkom om vad vi som medlemmar vill ha ut av föreningen. Därför
gjordes en snabbgenomgång av oss som var där, vad vill just du ha ut av
föreningen.
Några av synpunkterna till varför Textil Gotland:
Träffa andra med samma intresse. Åka runt till varandra, inspiration. Resor-lära
känna varandra. Företagsfrågor-marknadsföring. Sociala kontakter.
Föreläsningar utifrån. Utställningen. Bidra-dela-ge-och ta. Hitta någon/några
att samarbeta med. Då det varit svårt att få igång kurser, många har fått
läggas ner eftersom få anmält sig, förslogs att kurserna/föreläsningarna öppnas
för icke medlemmar. Mycket kunnande finns i föreningen som vi borde utnyttja
bättre.
Ulla P berättar om erfarenheter från förra årets Skaparfestival och fortsätter med
årets deltagande. Efterlyses fler som kan vakta, sälja lotter på årets festival.
Beslutade också att förra året Textilrundankort ska finnas på festivalen.
Hon fortsatte med det aktuella läget inför Sommarutställningen.
Styrelsen jobbar med vårt deltagande i årets Art Week.
Kerstin Siggelin berättar om vår resa till Stockholm och besöket på utställningen
Utopian bodies på Liljevalchs.
Barbro Sandell om Landsbygdsriksdagen. Planering av en bussresa till
olika hantverkare.
Efter en gedigen genomgång med många åsikter och förslag Godkändes
verksamhetsplanen.

§17

Styrelsens ersättning.
Reseersättning enligt gällande regler.
Fika vid styrelsemötena.
Mötet Godkände ovanstående ersättningar.
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§18

Fastställande av 2016 års budget.
Ulla Johansson läser styrelsens förslag. Bifogas protokollet.
Godkändes.

§19

Medlemsavgift för 2017.
Oförändrad avgift 300 kr.

§20

Stipendium.
Förra årets stipendiater rapporterar. Agneta Holmgren som inte kunde
medverka har skickat in en redovisning som Ninni läser upp. Agneta gått
stickningskurs på Handarbetets Vänner.
Yvonne Ledin som också gått på Handarbetets Vänner, men i tovning, berättar
och visar upp saker hon tillverkat under kursen.
På frågan om vi ska fortsätta med stipendium blev svaret Ja. Beslutades alltså att
fortsätta med att ge stipendium.

§21

Tema 2017.
Broderi valdes till tema.

§22

Eventuella motioner.
Inga motioner inkommit.

§23

Redovisning av förslag till ny logga som Kerstin Bendelin och Carola
Edlund fick i uppdrag av årsmötet 2015.
Ingen av dem var på mötet och inget förslag inkommit.
Beslutades därför att vi behåller nuvarande logga.

§24

Övriga frågor.
Frågan om vi ska vara med på Gotlandsjul 2016 på Wisby Strand kom upp.
Nya styrelsen arbeta vidare med frågan.

§25

Mötet avslutas.
Aira tackar deltagarna för ett bra möte.
Blommor lämnas över till:
Ninni Westerlund som slutar som ordförande.
Malin Sjöstrand avgående styrelseledamot
Eva Bertilsdotter Larsson som avgår som extern kassör.
Birgitta Lindahl avgående styrelseledamot
Aira Lee som idag lett mötet som ordförande på ett galant sätt.

Ordförande
Aira Lee

Sekreterare
Birgitta Lindahl

Justerare
Britten Dahné
Ann-Cathrin Bladsjö
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