Årsmötesprotokoll 160321
1

Anette Sundqvist förklarade mötet öppnat

2

Dagordningen godkändes

3

Mötets behöriga utlysande

4

4.1
4.2

5

Till protokolljusterare valdes Anna Källstrand och Birgitta Petachtis

6

Styrelsens verksamhetsberättelse togs det del av och den godkändes

7

Anders Törngren delgav årsmötet den ekonomiska berättelsen, årsmötet
godkände densamma.

8

Revisoren Lotta Karlsten delgav årsmötet revisionsberättelsen, årsmötet
godkände den.

9

Årsmötet gav styrelsen ansvarfrihet.

Till ordförande valdes Anette Sundqvist
Till sekreterare valdes Sofia Monsén

10 Val
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6

Ordförande, 1 år
Anette Sundqvist
Ordförande i konst- och kultursektionen, 1 år
Roland Mowitz
Styrelseledamot, 2 år
Inger Storm
Styrelseledamot, 1 år
Revisorer, 1 år
Eva Bernelf och Lotta Karlsten
Revisorsuppleant, 1 år
Helena Göransson
Valberedning, omval
Marianne Lindqvist
(Styrelsen uppdrag att finna en till)

11 Lotteriet gav Elisabeth Uneryd, Monica Hagman, Anita Johansson och Annika Löfgren
pris i form av presentkort från bokahandeln och Blomsterglädje. Det lottades också ut
vinster i form av profilprodukter från Nyckeln.

12

Förslag på Stadgeändring

§2 Medlemskap
• Nuvarande: för att bli medlem i Nyckeln fodras en tillsvidareanställning eller en
visstidsanställning. Vid pensionsavgång fortsätter medlemskapet om så önskas.
Medlemskapet upphör annars när anställningen upphör.
• Ny formulering: Samtliga medarbetare i Motala kommun erbjuds ett kostnadsfritt
medlemskap i personalklubben som aktiveras vid en registrering. Vid pensionsavgång
fortsätter medlemskapet om så önskas med en årsavgift. Medlemskapet upphör annars
när anställningen upphör.
•
•
•
•
•
•

Tillägg till dagordningen:
1. Dagordningens godkännande
2. Mötets behöriga utlysande
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Ärenden som har beretts i styreslen
15. Övriga frågor

§ 5. Medlemsavgifter
• Nuvarande: För medlemskap i klubben erläggs en årlig avgift som fastställs av
årsmötet.
• Ny formulering: För medlemskap i klubben som pensionär samt medlemskap i Konstoch kultur erläggs en årlig avgift som fastställs av årsmötet.

§ 6. Ekonomi
• Nuvarande: För klubbens ekonomi bidrar kommunen med medel utöver
medlemsavgiften för att kunna bedriva verksamhet.
• Tas bort.

Stadgeändring kommer ske via ett extra medlemsmöte. Tillvägagångssättet är att alla
medlemmar kommer att få en kallelse via mail, där det står att om två veckor kommer det ett
mail om förslag på stadgeändring,
Om man motsäger sig så har man tre dagar på sig att svara via mail med en motivering
varför man motsäger sig.

13 Övriga frågor

12 Årsmötet beslutade om att ha det konstituerande styrelsemötet direkt efter avslutat
årsmöte.

15 Mötet förklarades avslutat.

___________________________
Ordförande

____________________________
Sekreterare

___________________________
Justerare

_____________________________
Justerare

