Protokoll fört vid årsmöte med JFF Konst
Lördagen den 28 mars 2009 kl 12.00
Landsvägen 50, Sundbyberg (Banverkets kontorslokaler)
Närvarande: Ett 20-tal medlemmar inklusive föreningens styrelse.
________________________________________________________________________
1. Öppnande
2009 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 Ann-Mari Stahre och Gerd
Linder.
5. Förslag från styrelsen samt förslag inlämnade till styrelsen senast 2 veckor före årsmötet.
a) Motion från föregående årsmöte angående stadgeändring om mandatperiod för ordförande,
från 1 år till 2 år.
Ett första beslut att förlänga ordförandes mandattid från ett till två års tid, togs vid årsmötet
2008. För att vinna giltighet inom föreningen ska förslaget enligt JFF Konst stadgar 22 §
därefter godkännas av ett nästföljande årsmöte eller extra möte av minst två tredjedelar av de
avgivna rösterna. I kallelsen till sådant möte ska angivas att stadgeändring ska behandlas.
Av föreningen beslutad stadgeändring äger inte giltighet förrän beslutet godkänts av
förbundsstyrelsen.
Förslaget godkändes enhälligt vid årsmötet. Sekreteraren fick uppdraget att korrigera
stadgarna och meddela förbundsstyrelsen. Förslag till nya stadgar biläggs protokollet.

b) Motion från Lars Kalborg
Förslaget innebär ett yrkande att det i nästa årsskrift ska redovisas storleken på inneliggande
konstlager, dels totala antalet litografiblad varav antaldet sk arkivexemplar, dels värdet på
respektive grupp samt hur värdet beräknats.
Årsmötet beslutade att övergripande information om JFF Konst lager av grafisk konst går
ut på webbtjänsten (redan publicerat) och i årsskriften.
6. Styrelsens verksamhets- och kassaberättelse för 2008.
Styrelsens verksamhetsberättelse för 2008 föredrogs av ordförande Öyvind Söby och
kassaberättelsen föredrogs av föreningens kassör Rune Stahre, utan anmärkning från årsmötet.
7. Revisorernas berättelse förelästes av Ann-Mari Stahre.
8. Ansvarsfrihet. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008.
9. Årsavgift 2010.
Beslutades att årsavgiften för 2010 är oförändrat 250 kronor.
10. Styrelsens budgetförslag för 2009.
Rune Stahre föredrog styrelsens förslag till budget för 2009. Årsmötet beslutade att godta
förslaget.

11.
a) Val av ordförande för ett år
Till ordförande utsågs Willy Persson
b) Val av 2 styrelseledamöter för 2 år.
Till styrelseledamöter för 2 år utsågs Harry Lennartsson och Rune Stahre.
c) Val av 2 styrelsesuppleanter för 1 år.
Till suppleanter för 1 år valdes Manne Ekman och Kjell-Ossian Nilsson.
d) Val av 2 revisorer för 1 år.
Till revisorer för 1 år valdes Bengt Bergstrand och Irene Joelsson.
e) Val av 1 revisorssuppleant för 1 år.
Till revisorssuppleant valdes Lars-Åke Persson.
f) Val av valberedning.
Till valberedning 1 år valdes Sven-Olof Johansson och Öyvind Söby.
12. Övriga frågor
•

•

Information om årets konstresa lämnades: Resan i år går till Helsingfors och det moderna
museet Kiesma. Resan görs med båt som utgår från centrala Stockholm, från lördag den
29 augusti till måndag morgon den 31 augusti. Willy Persson och Ingrid Jarnryd håller i
arrangemanget.
Information om den nyligen publicerade webbplatsen www.jffkonst.se lämnades av David
Klüft Frimark.

•

Vinnarna i förra årets årsskrifts konsttävling drogs. Följande vinnare drogs (varav fem
med alla rätt): Jan Wiland Örebro, Kerstin Sandunger Sollentuna, Åke Nilsson Väröbacka,
Elvi Svensson Spånga, Siv Backman Hisings Backa, Elisabeth Krysén Sösdala och
Öyvind Söby, Göteborg.

13. Debatt kring verksamheten.
I debatten framhölls behovet av att fortsätta arbetet med att värva nya medlemmar. I det
sammanhanget framhölls årsskriften och den nya webbplatsens betydelse.
14. Avslutning.
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.
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