
Protokoll fört vid årsmöte med JFF Konst
Lördagen den 27 februari 2010 kl 12.00
Stampgatan 34, Göteborg (Banverkets lokaler)
Närvarande: Ett 20-tal medlemmar inklusive föreningens styrelse.

________________________________________________________________________

1. Öppnande
2010 års årsmöte för JFF Konst öppnades och ordförande Willy Persson hälsade alla 
välkomna. 

2. Kallelse till årsmötet
Mötet befanns vara utlyst enligt stadgarna.

3. Val av mötets ordförande och mötets sekreterare
Till årsmötets ordförande valdes Öyvind Söby och till årsmötets sekreterare valdes Ingrid 
Jarnryd.

4. Val av mötets justeringsmän och rösträknare för årsmötet
För att justera mötets protokoll och bistå med rösträkning valdes Beatrice Boija och Siv 
Backman.

5. Förslag från styrelsen: Styrelsen lämnar ett förslag på förändrade stadgar.  
Beslut: Förslaget läggs ut på webbplatsen och nyttjas interimistiskt under 2010. 
Medlemmarna uppmanas att inkomma med synpunkter. Styrelsens fortsätter att bearbetar 
stadgarnas innehåll under 2010. Vid årsmötet 2011 tas beslut om förslaget till stadgar kan 
träda i kraft,  alternativt om förslaget bör skrivas om ytterligare. 
     Av föreningen beslutad stadgeändring äger inte giltighet förrän beslutet godkänts av 
förbundsstyrelsen.
     
Förslaget godkändes med nio röster för och fem röster mot. Förslag till nya stadgar biläggs 
protokollet.
 

6. Styrelsens verksamhets- och kassaberättelse för 2009.
Styrelsens verksamhetsberättelse för 2009 föredrogs av mötesordförande Öyvind Söby och 
kassaberättelsen föredrogs av föreningens kassör Rune Stahre, utan anmärkning från årsmötet.

7. Revisorernas berättelse förelästes av revisor Irene Joelsson.

http://www.jffkonst.se/


8. Ansvarsfrihet. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009.

9. Årsavgift 2011.
Beslutades att årsavgiften för 2011 är oförändrat 250 kronor.

10. Styrelsens budgetförslag för 2010.
Rune Stahre föredrog styrelsens förslag till budget för 2010. Årsmötet beslutade att godta 
förslaget.

11. 
a) Val av ordförande för två år
Till ordförande utsågs Willy Persson

b) Val av 2 styrelseledamöter för 2 år.
Till styrelseledamöter för 2 år utsågs Ingrid Jarnryd och Kerstin Danielsson.

c) Val av 2 styrelsesuppleanter för 1 år.
Till suppleanter för 2 år Öyvind Söby och Lilian Stenqvist.

d) Val av 2 revisorer för 1 år.
Till revisorer för 1 år valdes Håkan Fredriksson och Irene Joelsson.

e) Val av 1 revisorssuppleant för 1 år.
Till revisorssuppleant valdes Lars-Åke Persson.

12. Val av ombud till JFF årsmöte.
Inget ombud kunde väljas vid mötet.

13.
f) Val av valberedning.
Till valberedning 1 år valdes Sven-Olof Johansson med stöd av styrelsen.

14. Övriga frågor
Styrelsen föreslår som nya hedersledamöter:
Barbro Eriksson
Kjell-Ossian Nilsson

      Mötets ordförande Öyvind Söby överlämnade ordförandeklubban till föreningens 
omvalde ordförande Willy Persson som tackade för förtroendet att fortsätta leda JFF 
Konst. Willy riktade samtidigt ett varmt tack till Banverket som upplät sina fina 
konferensutrymmen för årsmötet.

Stockholm 2009-04-14

Öyvind Söby Ingrid Jarnryd
Årsmötets ordförande Årsmötets sekreterare



Justeras

Siv Backman Beatrice Boija

Bilagor:
Förslag till nya stadgar för JFF Konst
Verksamhetsberättelse 2009
Kassaberättelse 2009
Revisorernas berättelse
Styrelsens förslag till budget 2010


