Protokoll fört vid Årsmöte måndagen den 25 juli 2011 kl 10.00 ombord på S/S Trafik
1. Årsmötets öppnande
Föreningens tillika sällskapets ordförande Jonas Modig hälsade deltagarna hjärtligt
välkomna till årsmötet. Sextioåtta medlemmar hade hörsammat inbjudan.
Ordföranden förklarade årsmötet öppnat.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till mötets ordförande valdes Jonas Modig och till sekreterare valdes Kristina
Liljeberg.
3. Val av justerare att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll
Till justerare valdes Marianne Karlsson och Janne Andersson.
4. Fråga om kallelse till årsmötet skett på föreskrivet sätt
Inbjudan och kallelse till årsmötet hade som tidigare år skickats ut tillsammans med
medlemsbladet Vattenår. Årsmötet godkände det sätt som styrelsen kallat till årsmötet.
5. Årsredovisning och revisionsberättelse
Årsberättelsen och årsredovisningen för år 2010 kommenterades av ordföranden och
skattmästaren. Revisionsberättelsen föredrogs av ordföranden.
Årsmötet godkände årsberättelsen, årsredovisningen och revisionsberättelsen.
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010.
7. Fastställande av handlingsprogram för 2012
Ordföranden informerade om handlingsprogrammet för år 2012 som, utöver ordinarie
aktiviteter, utskick av Vattenår m m, kommer att fokusera kring minnesutställningen
på Konstakademien. Årsmötet godkände handlingsprogrammet för 2012
Årsmötet godkände styrelsens förslag att anta det tidigare fastslagna långsiktiga
handlingsprogrammet.
8. Fastställande av medlemsavgift för år 2012
Årsmötet beslutade enligt styrelsen förslag om att årsavgiften för 2012 skall vara
oförändrad.
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9. Val av föreningens tillika sällskapets ordförande
Årsmötet valde Jonas Modig till föreningens tillika sällskapets ordförande för 2011.
10. Val av styrelseledamöter
Till styrelseledamöter för 2012 valdes Anders Weidar, Johan Dahlberg, Janne
Andersson, Kristina Liljeberg, Leif Spetz samt Marianne Karlsson
11. Val av två suppleanter till styrelsen
Till suppleanter i styrelsen valdes Göran Midman och Ulrika Dahlberg
12. Val av två revisorer jämte en suppleant
Till revisorer för 2012 valdes Agneta Rudolfson och Birgitta Wahlstrand
Till revisorssuppleant för 2012 valdes Bo Johansson
13. Val av valberedning
Till valberedare valdes Kenth Lundström (sammankallande) och Gunilla Högberg.
14. Övrigt
Årsmötet antog styrelsens förslag om att utse Barbro Osher till hedersledamot i
sällskapet.
Ordföranden informerade om bidrag som influtit för minnesutställningen 2012 samt
informerade deltagarna om planerna att avsikten är att utställningen inleds på
Konstakadamien men att tanken är att utställningen efter det skall kunna visas upp på
många olika platser i landet.
Representanten för Askersunds Konstförening Gunilla Norrvig informerade
årsmötedeltagarna om sommarutställningen i Askersund 2012.
15. Årsmötet avslutning
Ordföranden tackade alla närvarande medlemmar för ett givande årsmöte och
förklarade därefter årsmötet avslutat.
Efter årsmötet följde programpunkter med föredrag av Kate Larson och uppläsning av
Claes Astin ur Sluten Kust.
Stockholm den 26 juli 2011
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