JFF Konst
Tid: söndag 22 januari 2017 kl 11.00
Plats: Galleri Lilla Vågen Kristinehamn

Årsmöte

välkomna':21 personer näruarade'
Ordförande ÖWind Söby öppnade mötet och hälsade alla
L.
2.
3.

4.
5.

jakande'
Frågan om mötets behöriga utlysande besvarades
Val av ordförande för mötet. Öyvind Söby valdes'
Val av sekreterare för mötet. Kerstin Daniel§son valdes'
justera dagens protokoll'
val av två justerare att tillsammans med ordföranden för mötet
Ulrika Ericson och Sven-Olof Johansson valdes'
röstberättigad medlem minst
som väckts av styrelsen eller till s§relsen inlämnats av
Förslag

- 1'
fjortgn dagar före mötet. lnga för:slag,fanns'
godkändes efter föredragning av
6. ityr"tr"nr rerkamhetsberättelse och årsredovisning
rreOrft<s;11(bifogas som bilaga)'
öyvind Söby respektive kassören
":.!T
Revisorernas berätteliä förÖdrogs (hifogaS som bilaga)'
7,
tOr fOreiiingsstyrelren för den tid revisionån omfattar'
8.
9.

föreningsavgift 280 kr
^"rr#an.1låu,fi;a.,
om föreningsavgiftens storlek. styrelsen föreslår oförändrad
Frågan

för

år 201.8. Årsmötet beslöt enligt styrelsens förslag'
ordförande sven-olof Johansson föredrog
10. val av styrelse och revisorer. valberedningens
valberedningens förslag. valen enligt nedan följde förslagen.
och Dan sennerby omvaldes'
a)Två styrelseledamöter för en tid av 2 år: Håkan Fredriksson
(1)
och Jimmy Håkman (2) omvaldes'
b) Två suppleanter för en tid av 1 år: Barbara Bengtsson
år: Mats Andersson och Kjell
c) Två revisorer och en revisorssuppleant för en tid av L
senare val deltog ej
Andersson och suppleant Barbro Erikson omvaldes. I detta

styre{sd*rnötema-

var ej
11. Val av ombud tillJärnvägarnas Fritidsförbunds förbundsstämma

aktuellt då ingen

förbundsstämma hålls 2017.
sammankallande'
12. Tillsättande av valberedning på tre ledamöter varav en
valdes till ny medlem i
sven-olof Johansson utsågs som sammankallande och ulrika Ericson
valberedningen.
13. Övriga frågor

mot SPAR tilket innebär att
a) MedlEmssystemet som JFF ännu så länge betalar för stäms_av
Föreningen kommer att få rätt
man ailtid får rätt adress vilkät i sin tr.rr innebär färrä returer.

till 2018-09-30' Kostnaden
b) lnformation om föreningslokalens framtid. Kontraktet förlängt
det kommunala
för el har minskat väsentligt då vi numera enbart betalar för förbrukningen,
fastighetsbolaget har tagit över den höga fasta avgiften'
kommer att vara ordförande
c) lnformation från lnköpsnämnd och redaktör. Dan Sennerby
har genomgång gjorts av
och Öwind kvarstår som'medlem, i övrigt oförändrat' Under året
de nya
cirka 500 numrerade bilder och 400 HC, samt större delen av
Våga 5e' Utlottning av
iniroduktionslitograferna. Vi kommer även i år att göra ett byte med
ramade verk
,cirka 20 ramade storutgåvor sker även 2AL7, och i och med det komrner antalet
på nivån 400 verk, vilket
att i stort sett ha lottats ut. vi planerar att behålla utlottningen
välja konstnär för 2017 års
innebar att minst var fjärde medlem vinner. Arbetet med att
gånger per år' Lars-Erik Linder har
storutgåva pågår. lnkÖpsnämnden besöker lokalen 3-4

;;;;;a"itinn,

2

nyckel till lokalen och ser kontinuerligt till att allt är OK . Därutöver bidrar han med råd och
praktisk hjälp med paketering av de glasade verken.
Redaktören lngrid Jarnryd meddelade att allt är klart i fråga om årsskriften förutom
vinstlistan. Årsskriften för 2016 kommer att skickas ut i mitten av februari . I årsskriften finns
information om datum för nästa utlottning och årsmöte. Utlottningen sker lördag 20 januari,
och årsmöte äger rum 2l januari 2018 i Kristinehamn, på Galleri Lilla Vågen' Vidare
presenteras 2017 års konstresa den 9 septem er: besök på Marianne Lindberg De Geers
utställning på Färgfabriken Liljeholmen. Guidning av konstnären . Pris inklusive lunch blir 450
kr.

gick
d) lnformation om 2OL7ärs budget (bifogas som bilaga). Kassören Håkan Fredriksson
igenom budgeten som bygger på 1620 medlemmar, att jämföra med utfallet för 2016: 1656
medlemmar. Aktuellt medlemsantal är 1601, efter justering fdr avlidna och de medlemmar
som meddelat att de önskar lämna föreningen fr.o.m. 2017. Därför gäller det att värva nya
medlemmar för att kunna bibehålla kvalitet på vår konst och årsskrift.
med
e) Medlemsvärvning 2017. Medlemsvärvningsaktiviteter kommer att bedrivas i likhet
2016. Under år 2016 fick vi 72 nya medlemmar, de flesta via hemsidan. Förhoppningsvis har
trenden därmed brutits. lngrids kampanj på Trafikverket var framgångsrik och gav 20 nya
medlemmar. Där fick man delta i årets dragning om man blev medlem senast den 15

december. Möjligheten att betala med "Swish" bidrog verksamt till framgången'
Kontaktombud på olika arbetsplatser tror vi också kan vara ett bra sätt (utöver intranäten) att
värva nya medlemmar. Kontaktombud finns idag på GC, MTR, SJ och Trafikverket'
Erbjudandet för värvare att få en extra lott vid dragningen för värvning av en eller flera nya
medlemrnar gx 26 st extrabtter 14. Ordförande ÖWind Söby tackade för visat intresse och avslutade mötet'
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