
Minnesanteckningar från 

o 

Arsmöte för 2013 Motala Filmstudio 
Tid: 
Plats: 

Tisdagen den 4 mars kl. 18.30 
Långbackagatan 1, Motala 

Närvarande: Anders Aronsson, Malin Ekenberg, Bengt Öresjö, Britta Öresjö, 
Barbro Strömberg, Anna Nelson, Pia Widegren 

1. Årsmötet öppnas 
Motala filmstudios ordförande Anna Nelson förklarar årsmötet öppnat 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 Malin Ekenberg och Barbro Strömberg. 

5. Styrelsens verksamhetsberättelse 
Verksamhetsberättelsen (bifogad) föredrogs och godkändes. 

6. Ekonomisk redogörelse 
Kassörens ekonomiska redogörelse föredrogs. 

7. Revisorernas berättelse 
Revisonsberättelsen föredrogs (bifogad). Revisorn rekommenderade 
ansvarsfrihet för styrelsen. 

8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 
Årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet. 

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

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 t ill kassör ett år till. 

13. Val av ledamöter för ett år 
Malin Ekenberg och Robert Kronman väljs till ledamöter ett år till. 

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

15. Val av två revisorer till nästa årsmöte 
Bengt Öresjö valdes till revisor till nästa årsmöte. 

16. Val av valberedning 
Styrelsen väljs till valberedning. 

17. Övriga frågor 
• Vi har tagit två stycken beslut "Per capsulam". 

l. Höjning av avgiften pga ny lokal, med högre hyra. 
2. Val av ny revisor då de tidigare flyttade från Motala. 

• Budget 
Kassören har gjort en preliminär budget som tOrevisades och 
diskuterades. 

• Avtal MCC 
Förfrågan är skickad till Motala Convention Centre angående ett 
fortsatt avtal även för nästa år. Vi inväntar svar. 

• Utomhusbio 
Vi har redan sökt och fått bidrag till en utomhusbio även denna 
sommar. Anna kollar med Flimmer och vi kollar även med Motala 
kommun så det är okej att använda gräsplanen nedanför 
Lokverkstan även detta år. Datum är ännu ej fastställt. 

• Medlemmar 
Vi har nu slagit rekord i antal medlemmar: 215 stycken! 

• Deltagande i aktiviteter som anordnas av Sveriges förenade filmstudios 
o Årsmöte 12/4 

Malin och Anna kollar om de kan åka. 
o Kivik förhandsvisningar 17-18/5 

Robert och Anna åker. Eventuellt även Pia, 
o Filmvisningsdagar Stockholm 11-15/6 

Malin åker. 

• Jubileum? 
Vi ska kolla upp om det är jubileumsår i år. Om så är, så kanske vi 
anordnar någon sorts jubileumsvisningar under året. 

18. Arsmötet avslutas 
Mötet avslutades. 



Vid anteckningarna 
Pia Widegren, sekreterare 

fo~~ck~ 
Anna Nelson, ordförande 

&~tla {/U 
Malin Ekenberg, justerare Barbro Strömberg, justerare 


