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Årsmöte JFF Konst
Tid: söndag 2l januari 2018 kl. 11.00
Plats: Galleri Lilla Vågen Kristinehamn

Ordförande öyvind Söby öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 20 personer närvarade.

1. Frågan om mötets behöriga utlysande besvarades jakande.
2. Val av ordförande för mötet. Öyvind Söby valdes.
3. Val av sekreterare för mötet. Kerstin Danielsson valdes.
4. Val av två justerare att tillsammans med ordföranden för mötet justera dagens protokoll.
5.
5.

Mats Andersson och Kerstin Andersson valdes
Förslag som väckts av styrelsen eller till styrelsen inlämnats av röstberättigad medlem minst
fjorton dagar före mötet. lnga förslag fanns.
Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning godkändes efter föredragning av
Öyvind Söby respektive kassören Håkan Fredriksson (bifogas som bilaga).

7.
8.
9.

Revisorernas berättelse föredrogs (bifogas som bilaga).
Ansvarsfrihet beviljades för föreningsstyrelsen för den tidrevisionen omfattar.
Frågan om föreningsavgiftens storlek. Styrelsen föreslår oförändrad föreningsavgift 280 kr för
år 2019. Årsmötet beslöt enligt styrelsens förslag.
10. Val av styrelse och revisorer. Valberedningens ordförande Sven-Olof Johansson föredrog
valberedningens förslag (bifogas som bilaga). Valen enligt nedan följde förslaget.
a) Ordförande för en tid av två år: Öyvind Söby omvaldes.
b)Två styrelseledamöter för en tid av 2 år: Kerstin Danielsson och lngrid Jarnryd omvaldes.
c) Två suppleanter för en tid av 1 år: Barbara Bengtsson (1) och Jimmy Håkman (2) omvaldes.
dlfoårevissrq sSh€!-EeyrsonsUppleantfar_ent!![av ! år: Mats Andersson och Kjell
Andersson och suppleant Barbro Erikson omvaldes. I detta senare val deltog ej
styrelseledamöterna.

11. Järnvägarnas Fritidsförbunds förbundsstämma äger rum i 24:e mars 2018 I Sundbyberg.
Håkan Fredriksson har redan tidigare valts att representera JFF Konst
12. Tillsättande av valberedning på tre ledamöter varav en sammankallande.
Sven-Olof Johansson omvaldes och utsågs som sammankallande. Ulrika Ericson omvaldes och
Anna Näslund valdes till ny medlem i valberedningen.

13. Övriga Frågor
a) lnfo från inköpsnämnd och redaktör. Dan Sennerby ordf. informerade om läget inför 2018
års utlottning. Totalt lottas 500 vinster ut varav storutgåva 280, inköp från galleri 15, utbyte
med Våga Se 50 och resterande 155 från lagret. Efter utlottningen för 2017 uppgår lagret

till

ca. 700 verk (inkl. 25 ramade.) lnköpsbudgeten för konst har minskats med 50 000 till

150 000.

Redaktören lngrid Jarnryd meddelade att allt är klart utom vinstlistan. Från innehållet märks
bl.a. intervjuer med fem vinnare från 2016 samt material om det kärva läget som
förändringarna i löneavdragsrutiner innebär för JFF Konsts fortsatta existens. I årsskriften
informeras också om nästa års utlottning l9/7 och årsmöte 2OlL2079 i Kristinehamn samt
om Årets Konstresa. Årsskriften kommer att distribueras i slutet av februari eller början av
mars.
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b) Budget för 2018.(bifogas som bilaga) Håkan Fredriksson redogjorde för budgeten som
baserar sig på 1350 medlemmar (vilket är optimistiskt). Detta innebär en minskning av
medlemsantalet med LO,s%. lnköpsbudgeten för konst har minskats med 50 000 kr till
150 000. För 2018 budgeteras med en förlust på ca. 50 000 kr.

c) lnformation från

JFF. Upphörande av löneavdrag

mm.

Laila Erlandsson talade om att

löneavdragen för SJ försvann redan 2016 och SPV försvann hösten 2OL7. JFF har skickat ut
information om detta till 1400 medlemmar och redan har 50 st. anmält sitt utträde.
Karl-Axel Emanuelsson har gjort en skrivelse som ska skickas ut till alla föreningar. Via
föreningssupport kommer vi att skriva till alla medlemmar och be dem anmäla sig till
autogiro. Möjlighet att betala med swish och inbetalningskort kommer också att finnas men
autogiro är att föredra ur budgeteringssynpunkt.

d) Medlemsvärvning. Följande aktiviteter listades. Artikel i årsskriften om hur viktigt det är
att värva nya medlemmar. Till medlemmar med email skriver vi i början av augusti om
konstresan samt uppmanar till värvning. Göra Konstresan till ett värvnirigstillfälle med
affisch som placeras ut på större arbetsplatser och där icke medlemmar kan lockas med på
visningen och i samband därmed bli medlem. Kontakta järnvägsföretag med mer än 1000
anställda och be att få möte med deras HR-avdelningar för att få en dialog hur vi skall nå nya
medlemmar. Detta arbete har fördelats på styrelsemedlemmana och övriga förtroendevalda.
Viktigt är också att hemsidan fungerar tekniskt då de flesta nya anmäler sig via den.
e) Årets Konstevenemang lördag 8:e sept. kl. 13.00-16.00 Visning av Citybanan. Samling

-

Centralen vid "Ringen " för gemensam avresa till Odenplan. Pris 100 kr. Visning av SL: s
ppen för Citybanan. __ _

15. Ordförande öyvind Söby tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Stockholm 5 mars 2018
Vid protokollet

Kerstin Danielsson
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Andersson justerare

Kerstin Andersson justerare
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