Årsmöte JFF Konst
Tid: lördag 14 mars 2015 kl 11.00
Plats: Liljevalchs konsthall Stockholm
Ordförande Öyvind Söby öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 15 personer närvarande.
1. Fråga om mötets behöriga utlysande. Godkändes.
2. Val av ordförande för mötet. Öyvind Söby valdes.
3. Val av sekreterare för mötet. Kerstin Danielsson valdes.
4. Val av 2 justerare att tillsammans med ordförande för mötet justera dagens protokoll. Barbro
Erikson och Rune Larsson valdes.
5. Förslag som väckts av styrelsen eller till styrelsen inlämnats av röstberättigad medlem minst
fjorton dagar före mötet (se punkt 13).
6. Styrelsens verksamhetsberättelse och kassarapport godkändes.
7. Revisorernas berättelse föredrogs.
8. Fråga om ansvarsfrihet för föreningsstyrelsen för den tid revisionen omfattar beviljades.
9. Fråga om föreningsavgiftens storlek. Kassören redogjorde för bakgrunden till styrelsens förslag att
höja medlemsavgiften till 280 kr år 2016. Årsmötet beslöt enligt styrelsens förslag.
10. Val av
a) 2 styrelseledamöter för en tid av 2 år. Håkan Fredriksson och Dan Sennerby valdes.
c) 2 suppleanter för en tid av 1 år. Barbara Bengtsson och Jimmy Håkman valdes.
d) 2 revisorer och 1 revisorssuppleant för en tid av 1 år. Mats Andersson och Kjell Andersson valdes
som revisorer och till suppleant valdes Eva Langanger
I detta senare val deltog ej styrelseledamöterna.
11. Val av
a) det antal ombud till Järnvägarnas Fritidsförbunds kongress, som föreningen har rätt att utse enligt
förbundets stadgar. Ordföranden redogjorde för det förslag som föreligger att avveckla JFF:s
paraplyorganisation under första kvartalet 2016. Diskuterades vilka konsekvenser det innebär för
konstföreningen vad gäller medlemsavgifter och register . Styrelsen kommer att utse Öyvind Söby
och Håkan Fredriksson som ombud till kongressen i Gävle den 25 april.
b) motsvarande antal suppleanter med angivande av turordning.
Beslutades att styrelsen utser dessa.
12. Tillsättande av valberedningskommitté på 3 ledamöter varav 1 utses att vara sammankallande.
Sven-Olof Johansson utsågs som sammankallande och vid behov kontaktar han styrelsen för stöd.
13. Förslag i enlighet med § 5, nya hedersmedlemmar. Årsmötet beslöt enligt styrelsens förslag att
välja Rune Larsson, Harry Lennartsson, Lars-Erik Linder och Willy Persson till nya hedersmedlemmar.
14. Övriga frågor
a. Expeditörens framtida roll. AU har undersökt en del tips för att se om man kan stanna kvar i
Kristinehamn. Hitintills har detta varit resultatlöst, dock är det bestämt att 2015 års dragning och
utställning ska äga rum i Kristinehamn. Femtioårsjubileet kommer att firas med 50 extra vinster från
lagret. Öyvind och Håkan åker till Kristinehamn efter påsk för att med Lars-Erik bl a göra
lagerinventering.

b. Budgeten som baserar sig på 1750 medlemmar godkändes men med förbehåll att beroende på hur
medlemsantalet utvecklas kommer det göras en avstämning till hösten. Dagsläget drygt 1700
medlemmar.
c. Medlemsvärvning. 30 nya medlemmar har tillkommit under 2015. De flesta kommer via
hemsidan. Bortfallet av medlemmar är dock stort varför medlemsvärvningen måste intensifieras.
Lista på insatser: Kampanjen ”Värva 5” fortsätter. Barbara placerar konsttidskriften på SJ-basen i
Göteborg resp. Stockholm, Mats A gör detsamma hos Stockholmståg, Öyvind skickar mail till olika
operatörer. Det kommer ett reportage i SJ-Nytt där Barbara intervjuas. Ingrid föreslog att vi ska
skicka flyer till HR-funktioner för att dela ut till nyanställda, Dan och Öyvind undersöker om det går
att värva vid Nordic Rail i oktober. Järnvägsmuseet fyller också 50 år, föreslogs försöka värva där med
att lägga ut flyer och tidskrifter.
d. Om JFF läggs ned kommer det få konsekvenser rörande framförallt inbetalningen av
medlemsavgifterna samt medlemsregistret. Dessa frågor kommer att hanteras så fort eventuellt
beslut om nedläggning av JFF föreligger
15. Ordförande Öyvind Söby tackade för visat intresse och avslutade mötet.
Stockholm mars 2015
Vid protokollet
Kerstin Danielsson
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