
 

 

 

 

 

Minnesanteckningar från 
 

Årsmöte  för 2011 

 

Tid:   Söndagen den 4 mars kl. 16.00  
Plats:   Långbackagatan 1, Motala  
Närvarande: Barbro Strömberg, Robert Kronman, Sören Johnstone, Anders 

Aronsson, Malin Ekenberg, Bo Strömberg, Lena Enquist 
Strömberg, Anna Nelson, Pia Widegren  

1. Årsmötet öppnas  

Anna Nelson öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 
 

2. Mötets behöriga utlysande  

Mötet anser årsmötet vara utlyst på korrekt sätt. 
 

3. Dagordningen fastställs  

Dagordningen fastställdes i befintligt skick. 
 

4. Val av ordförande, sekreterare samt justeringsmän för årsmötet  

Anna Nelson valdes till årsmötets ordförande, Pia Widegren till 
mötessekreterare. Till justerare valdes Barbro Strömberg och Robert Kronman. 
 

5. Styrelsens verksamhetsberättelse  

Verksamhetsberättelsen (bifogad) föredrogs och godkändes.  
 

6. Ekonomisk redogörelse  

Kassörens ekonomiska redogörelse föredrogs och godkändes. 
 

7. Revisorernas berättelse  

Revisonsberättelsen föredrogs (bifogad). Revisorerna rekommenderade 
ansvarsfrihet för styrelsen. 
 

8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen  

Årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet. 
 

9. Fastställande av medlemsavgiften  

Styrelsen föreslog oförändrad medlemsavgift och mötesdeltagarna instämde. 
 

10. Val av ordförande på ett år 

Anna Nelson väljs till ordförande i ett år till.  
 



11. Val av sekreterare på ett år 

Pia Widegren väljs till sekreterare i ett år till. 
  

12. Val av kassör på ett år 

Anders Aronsson väljs till kassör ett år till. 
 

13. Val av en, alternativt två, ledamöter för ett år  

Malin Ekenberg och Robert Kronman väljs till ledamöter och Barbro Strömberg 
till suppleant i ett år. 
 

14. Val av två revisorer till nästa årsmöte 

 Bo Strömberg och Lena Enquist Strömberg väljs till revisorer till nästa årsmöte. 
 

15. Val av valberedning  

Styrelsen väljs till valberedning. 
 

16. Övriga frågor 

 Vi har numera en egen logotyp. 

 Filmprogrammet väljs den 22/3 efter filmen Apflickorna. Vi stannar kvar 
efter filmen och väljer höstens filmer. Intresserade medlemmar är 
välkomna att delta, vi meddelar på hemsidan. 

 Utomhusbio. Det är dags att söka kulturbidrag. Vi diskuterade om vi 
skulle ha ett eller två tillfällen. Styrelsen fick uppdraget att avgöra. 

 Vi diskuterade postutskick och beslutade att vi skickar till de som  varit 
medlemmar de två senaste säsongerna. Styrelsen får fundera vidare på 
om det ska vara mailutskick till de som uppgett e-postadress i stället för 
vanligt brev.  Eller ska vi använda oss av föreningsbrev och skaffa 
stämpel? 

 Möte om utomhusbio den 17/4. 
17. Årsmötet avslutas 

Mötet avslutades. 
 

Vid anteckningarna 
Pia Widegren, sekreterare   Anna Nelson, ordförande 
 
 
____________________________  _____________________________ 
 
 
Barbro Strömberg, justerare  Robert Kronman, justerare 
 
 
____________________________  _____________________________ 


