Årsmöte i föreningen Ull i Uppland den 13/3 2019
Närvarande styrelsemedlemmar: Eva Norgren. Margita Thörnström, Angeli Holmstedt,
Gunilla Jönsson, Anita Grahn
Frånvarande styrelsemedlemmar: Helena Mattsson, Lena Junell Opgenoorth, Suzanne
Breitholtz
Närvarande medlemmar: Kicki Trodin Johansson, Gunilla Forsell, Gunilla Meijer., Fia
Söderberg, Lotten Reusser, Ann-Louise Wiksten
§1

§2

§3
§4
§5
§6

§7
§8

Mötet öppnades

Mötet valde Gunilla Jönsson till mötesordförande och Angeli Holmstedt till
mötessekreterare.
Röstlängden för mötet fastställdes

Till justerare tillika rösträknare valdes Eva Norgren
Mötet befanns vara behörigt utlyst
Dagordningen fastställs av mötet

Ordförande går igenom Verksamhetsberättelsen som godkänns av mötet.
Kassören lägger fram resultat och balansräkningen.
Föreningens tillgångar är 26 492.78: Årets resultat: 3 306,05:Handkassa 500: •

§9
§ 10
§ 11
§ 12

Kassören blev uppmärksammad på att post 4100 i resultatrapporten borde vara
en kostnad istället för en intäkt – fick i uppdrag att återkomma till revisorerna
efter kontroll.

Revisionen har genomförts enligt god redovisningssed.
Fia lägger fram revisorernas berättelser och ger styrelsen i uppdrag att
kontrollera posten 4100 i resultatrapporten

Mötet rekommenderar styrelsen ansvarsfrihet efter justering av den oklara
posten i resultat- och balansräkningen. Revisorerna kontrollerar därefter
detta och resultat- och balansräkningen tillstyrkes när de är nöjda med
justeringen.
Ordförande föreslår att medlemsavgiften behålls på nuvarande nivå dvs.
250 kr vilket mötet beslutar.

Ordförande går igenom verksamhetsplanen för kommande år. Ordförande
informerar om att är det för närvarande osäker var och när Julmarknaden
kommer att ske.
Budgeten redogörs för och planeras gå plus/minus noll.
Mötet beslutar att godkänna verksamhetsplan och budget för kommande
år.

§ 13

§ 14, 15

§ 16
§ 17
§ 18
§ 19

Årsmötet fastställer antal ledamöter i styrelsen till 7, inklusive ordförande.

Valberedningen, Gunilla Forsell och Kicki Trodin redogör för sitt förslag till
styrelse för kommande verksamhetsår.
Margita Thörnström, Helena Mattsson och Anita Grahn sitter kvar under ett
år till.
Omval av ordförande Gunilla Jönsson på ett år.
Eva Norgren, och Lena Junell Opgenoorth väljs om på två år
Ny ledamot Ewa Andersson väljs på två år.
Mötet beslutar att bifalla valberedningens förslag.
Valberedningen bestående av Gunilla Forsell och Kicki Trodin valdes förra
årsmötet på två år och fortsätter därmed ett år till.

Valberedningen förslår att Fia Söderberg väljs om på 1 år.
Nyval på Annkristin Hult som revisorer och Eva Andersson som
revisorssuppleant för 1 år Mötet valde dessa.

En motion har inkommit med förslag att fråga Gunilla Pateau Sjöberg att
föreläsare vid något tillfälle.
Övriga frågor

Betonar möjligheten för medlemmar att få använda föreningens logga i sin
marknadsföring. Eva lägger ut information om detta på hemsidan.

Förslag från Lotten Reusser att lägga ut broschyrer om föreningen på olika
platser.
Detta kommer att diskuteras i den nya styrelsen.

Förslag inför Ullmarknaden att tipsrundans frågor placeras vid
medlemmarnas stånd samt att en skylt på ståndet som visar att utställaren
tillhör föreningen.

Förslag att be medlemmarna göra frågor och skicka bilder till tipsrundan på
Ullmarknaden
Diskussion om kurser och förslag uppkom om att göra ett program för
kurser och övriga aktiviteter som kan delas ut i olika sammanhang.
§ 20

Kassören informerar om att ett bokföringsprogram är inköpt vilket
underlättat arbetet mycket.
Mötet avslutas.

Uppsala den 13 mars 2019
Gunilla Jönsson
Ordförande

Angeli Holmstedt
Sekreterare

Eva Norgren
Justerare

