Protokoll fört vid årsmöte för Textil Gotland 20 feb 2020
Plats: Joda Bar & Kök, Skeppsbron 24, Visby
Bilagor:
1. Närvarolista, 2. Verksamhetsberättelse för 2019, 3. Förvaltningsberättelse för 2019,
4. Revisorernas berättelse för 2019, 5. Verksamhetsplan för 2020, 6. Budget för 2020

Föreningens ordförande Carina Norderäng hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
1. Val av ordförande för mötet
Matti Vuorinen valdes till ordförande för årsmötet.
2. Anmälan av styrelsens val av sekreterare för mötet
Anso Norling valdes till sekreterare för årsmötet.
3. Upprättande av röstlängd
Årsmötet beslutade att närvarolistan skulle utgöra röstlängd för årsmötet. Bilaga 1.
4. Val av protokolljusterare och rösträknare
Ulla Johansson och Ann-Charlotte Malm valdes till justerare tillika rösträknare för mötet.
5. Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes med tillägget ”Presentation av resa” under § 17 Övriga ärenden.
6. Fråga om mötets behöriga utlysande
Föreningens ordförande Carina Norderäng redogjorde för när kallelse och årsmöteshandlingar har
gått ut till medlemmarna och årsmötet godkände detta utlysande som behörigt.
7. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna samt fastställande av balansräkning
Carina Norderäng föredrog verksamhetsberättelsen. Den godkändes och lades till handlingarna med
följande tillägg: 74 medlemmar vid årets slut. Bilaga 2.
Föreningens kassör Lilian Vuorinen Kennegård redogjorde för förvaltningsberättelsen, där
sommarutställningen redovisades för sig så som årsmötet önskade föregående år.
Förvaltningsberättelsen godkändes och lades till handlingarna. Bilaga 3.
Årsmötet beslutade att årets resultat läggs till det egna kapitalet. Då ökar sommarutställningens egna
kapital med 4805,20 men Textil Gotlands egna kapital minskar med 3444,14.
8. Revisorernas berättelse
Eva Jonason läste upp revisorernas berättelse och rekommenderade årsmötet att bevilja styrelsen
ansvarsfrihet. Bilaga 4.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

10. Val av ordförande för föreningen
Karin Cervenka valdes till föreningens ordförande.
11. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter
Lilian Vuorinen Kennegård och Kajsa Lignell kvarstår som ordinarie ledamöter ett år. Anna-Lena Stolt
och Aira Lee avgår.
Harriet Persson Bäcklund och Britten Dahné valdes som ledamöter på två år.
Ulla Persson och Anso Norling valdes till suppleanter på ett år.
12. Val av två revisorer och en revisorssuppleant
Eva Jonason och Laila Gustavsson valdes till revisorer och Jenny Andersson valdes till
revisorssuppleant.
13. Val på ett år av sammankallande och ledamöter i valberedningen
Aira Lee valdes till sammankallande och Agneta Holmgren och Kerstin Siggelin till ledamöter.
14. Fastställande av verksamhetsplan och budget
Carina Norderäng presenterade styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2020 och den godkändes
av årsmötet. Årets tema är fibrer. Vi kommer bl.a. att vara med på Skaparfestivalen 14 mars och
fortsätter att producera Textilrundan-kortet. Årets sommarutställning heter ”Ull får ever” och äger
rum på Korsbygården i Lärbro 11/7-2/8. Vi kommer att starta en grupp för företagare bland
medlemmarna. Dessutom planeras ett antal medlemsträffar, kurs, m.m. Bilaga 5.
En grupp för planering av medlemsresa utsågs av årsmötet bestående av Anna-Lena Stolt, Britten
Dahné och Inger Hammar.
Lilian Vuorinen Kennegård presenterade ett förslag till budget som godkändes av årsmötet. Bilaga 6.
15. Fastställande av årsavgifter
Årsmötet beslutade att årsavgiften ska vara oförändrad under 2021. Det innebär att avgiften blir
300:- (varav 250:- utgör medlemsavgift och 50:- är serviceavgift).
16. Motioner eller förslag
Inga motioner eller förslag hade inkommit till mötet.
17. Övriga ärenden
Aira Lee informerade om en resa till Hantverksmässan i Tammerfors 13-15 nov som föreningens
medlemmar är välkomna att delta i. Resan kommer att kosta 3800:- per person och Aira kommer att
mejla ut mer information till alla medlemmar.
Årsmötet avslutades och mötesordföranden Matti Vuorinen avtackades med en blomma.
Efter årsmötet avtackades avgående ordförande Carina Norderäng och avgående ledamöter AnnaLena Stolt och Aira Lee med blommor.

Redovisning av Textil Gotlands stipendiater 2019:
Kajsa Lignell läste upp en redovisning från Anna-Stina Purk som inte kunde medverka på mötet.
Anna-Stina använde stipendiet till att gå en tovningskurs för Moy Mackay.
Ann-Charlotte Malm berättade om kursen ”Gör din affärsplan” som hon använt sitt stipendium till.
Kursen var en digital kurs som bl.a. omfattade att arbeta med sin affärsidé, hur nå ut till kunder och
allmän företagskunskap. Ann-Charlottes affärsidé är sömnadsreparation och återbruksdesign. Kursen
gav både mod och kunskap och i november 2019 registrerade hon företaget Västerhejde
sömnadsservice. Vi önskar henne lycka till!
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