
 
 
 
 
 
Minnesanteckningar från 

 

ÅrsmöteÅrsmöteÅrsmöteÅrsmöte    för 201för 201för 201för 2014444    

 
Tid:   Tisdagen den 24 februari kl. 18.30  

Plats:   Långbackagatan 1, Motala  

Närvarande: Anders Aronsson, Malin Ekenberg, , Barbro Strömberg, Anna 

Nelson, Pia Widegren, Bengt Öresjö (anmält förhinder)

  

1. Årsmötet öppnas 
 Motala filmstudios ordförande Anna Nelson förklarar årsmötet öppnat 
 och hälsar alla välkomna. 
 

2. Mötets behöriga utlysande  
 Deltagarna ansåg att mötet hade utlysts på ett korrekt sätt. 
 

3. Dagordningen fastställs 
 Mötet fastställde dagordningen. 
 

4. Val av ordförande, sekreterare samt justeringsmän för årsmötet 
 Mötet valde till ordförande: Anna Nelson, till sekreterare: Pia Widegren 
 och till justeringsmän: Barbro Strömberg och Malin Ekenberg. 
 

5. Styrelsens verksamhetsberättelse 
 Ordförande föredrog verksamhetsberättelsen som mötet sedan godkände. 
 

6. Ekonomisk redogörelse 
 Kassören föredrog den ekonomiska redogörelsen.  
 

7. Revisorernas berättelse 
Revisionsberättelsen föredrogs av kassören, då revisorn inte kunde delta i 
årsmötet denna gång. Revisorn ansåg att räkenskaperna är i god ordning. 

 
8. Styrelsens ansvarsfrihet 

 Revisorn yrkade på att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet, vilket 
 årsmötet sedan gjorde. 
 

9. Fastställande av medlemsavgiften 
 Årsmötet beslutade att, behålla medlemsavgiften oförändrad. 
 

10. Val av ordförande på ett år 
 Anna Nelson valdes till ordförande 



11. Val av sekreterare på ett år 
 Pia Widegren valdes till sekreterare 
 

12. Val av kassör på ett år 
 Anders Aronsson valdes till kassör 
 

13. Val av två ledamöter för ett år 
 Malin Ekenberg och Robert Kronman valdes till ledamöter i styrelsen. 
 

14. Val av suppleanter för ett år 
 Barbro Strömberg valdes till suppleant  
 

15. Val av revisor till nästa årsmöte 
Bengt Öresjö valdes till revisor inför nästa årsmöte. 

 
16. Val av valberedning 

 Årsmötet utsåg styrelsen till valberedning. 
 

17. Övriga frågor 
• Arkivering 

Malin Ekenberg föreslog att Motala filmstudios material skulle 
arkiveras i föreningsarkivet. Vi beslutade att göra så. 

• Motala Convention Centre - avtal 
Vi har avtal denna termin ut. Anders Aromsson har tagit kontakt och 
bett om nytt avtal för det kommande året. VI är nöjda med samarbetet. 

• Utomhusbio 
 Mötet beslutar att inte anordna utomhusbio detta år.  

• Arrangemang där styrelsen brukar delta 
o Årsmöte 25/4 – Anna Nelson åker eventuellt 
o Kivik 23-24/5 – Anna Nelson och Robert Kronman åker 
o Förhandsvisningar i Stockholm 12-16/6 – Malin Ekenberg 

åker och eventuellt någon mer 
o Filmhelg 21-22/3 – Malin Ekenberg åker 

• Vi har precis slagit medlemsrekord! Nu har vi 218 stycken 
medlemmar. Trevligt! 

 
 

Vid anteckningarna 

Pia Widegren, sekreterare   Anna Nelson, ordförande 

 

 

____________________________  _____________________________ 

 

Malin Ekenberg, justerare                        Barbro Strömberg, justerare 

 

 

____________________________  _____________________________ 

 


