
Protokoll fört vid årsmöte med Täcklebo Broderiakademi lördagen den 11 mars 2017 i 
Umeå

§ 1 Val av ordförande för mötet:
Då den tilltänkta mötesordförande blivit sjuk och några andra personer 
tillfrågats men tackat nej valdes ordförande Barbro Lindberg enhälligt till 
årsmötesordförande.

§ 2 Val av sekreterare samt två justerare, tillika rösträknare:
Christina Lilja valdes till sekreterare. Till att justera protokollet och vara 
rösträknare valdes Sophie Holmblad och Irene Jensdal-Birath.

§ 3 Årsmötets stadgeenliga utlysande:
Årsmötet förklarades utlyst enligt stadgarna.

§ 4 Upprop och fastställande av röstlängd:
Registrering vid ankomst räknades som upprop. Mötet fastställde listan som 
röstlängd.

§ 5 Fastställande av dagordning:
Dagordningen godkändes. Inga extra frågor anmäldes.

§ 6 Styrelsens verksamhetsberättelse jämte bokslut per den 31 december 2016 
samt revisorernas berättelse:
Sekreteraren Christina Lilja läste upp rubrikerna i verksamhetsberättelsen. 
Kassören Britt-Marie Lövgren gick igenom bokslutet för 2016 och revisor Berit 
Lundqvist presenterade revisionsberättelsen. Samtliga handlingar godkändes och
lades till handlingarna.

§ 7 Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut med anledning av 
årets resultat:
Kassören presenterade balans- och resultaträkningen som godkändes och lades 
till handlingarna.

§ 8 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen:
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

§ 9 Fråga om arvode, reseersättning till styrelseledamöter och revisorer:
Arvode till ordförande, kassör och sekreterare utgår med 990:-/person och år. 
Reseersättning: tåg/flyg enligt faktisk kostnad, milersättning 18:50.
Ersättning för resa och en övernattning vid årsmötet utgår till en revisor och en 
person ur valberedningen. Mötet godkände detta.

§ 10 Motioner:
Inga motioner hade inkommit.
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§ 11 Styrelsens förslag:

Ordföranden läste upp förslagen och beslut togs efter varje uppläsning.

Förslag 1:
Att styrelsen under ett arbetsår får förfoga över en summa 10.000 för inköp av 
nödvändig utrustning för arbetets utförande.
Revisor Berit Lundqvist påpekade att summan inte måste vara max 10.000 utan 
kan överskridas något.
Årsmötet godkände förslaget.

Förslag 2:
Att avsätta 10.000 kr till ett stipendium för medlemmar i Täcklebo 
Broderiakademi
Att stipendiet utdelas enligt nämnda kriterier

Årsmötet gav följande synpunkter/frågor: Det måste finnas fasta ramar för 
sökförfarandet. Ska stipendiet kunna sökas av en enskild person eller en  
lokalgrupp eller båda? Det juridiska ansvaret måste klarläggas. Samma person 
ska inte få söka stipendiet mer än en gång under en 5-årsperiod. I förslaget står 3
år. När ska stipendiet delas ut?

Kerstin Anderberg föreslog att förslaget återremitteras, behandlas på nytt under 
2017 och tas upp på årsmötet 2018.
Årsmötet godkände Kerstins förslag.

Förslag 3:
Att ett arvode om 30.000 kr (skatt och sociala avgifter ingår i summan) utgår till
kassören i Täcklebo Broderiakademi fr.o.m. 2017-01-01.
Årsmötet godkände kassörsarvodet enligt förslaget.

§ 12 Budget och verksamhetsplan:
Ordföranden läste upp rubrikerna i verksamhetsplanen. Den godkändes av 
årsmötet. Kassören presenterade budget för 2017 som godkändes av årsmötet.

§ 13 Medlemsavgift:
Årsmötet beslutade att medlemsavgiften ska vara oförändrad under 2017.

§ 14 Val av styrelseordförande på 2 år:
Barbro Lindberg valdes till ordförande.
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§ 15 Val av ledamöter:
Följande personer valdes

Britt-Marie Lövgren omval 2 år
Lena Andersson nyval 2 år
Gunlög Israelsson nyval 2 år
Ulrica Pracht Johansson nyval 2 år

§ 16 Val av två revisorer samt en revisorssuppleant varje år:
Följande personer valdes

Berit Lundqvist omval 1 år
Elisabeth Gustavsson omval 1 år
Suppleant
Madelene Edlund nyval 1 år

Efter gjorda val tackade ordföranden Valberedningen och dess representant på 
årsmötet, Britt Lilja, för ett gott arbete under de gångna åren. I Valberedningen 
har ingått Britt Lilja, Britt Dahné och Eva Alfredsson. Samtliga har undanbett 
sig omval.

§ 17 Val av valberedning om tre personer, varav en sammankallande varje år:
Årsmötet föreslog och valde följande personer på 1 år:
Lena Lomander – sammankallande
Bodil Englund
Kristina Strömberg

§ 18 Årsmöte 2018:
Årsmötet 2018 äger rum 13 – 15 april i Västerås. Berit Lundqvist från 
arrangörsgruppen informerade. Västerås är en spännande stad med mycket 
historia. Hakon-bolagets och H&M:s grundare kommer båda från Västerås. 
Västerås är också en betydande industristad.
ASEA är starkt förknippat med Västerås och deras verksamhet inspirerade 
lokalgruppen att bestämma temat SPÄNNING för guld- och silvernålstävlingen.
Berit hälsade alla välkomna till Västerås våren 2018.

Ordföranden överlämnade Riktlinjer för årsmöte och guld-/silvernålstävlingen 
till Berit och tackade för inbjudan.

§ 19 Övriga frågor som anmälts under punkt 5:
Inga frågor hade anmälts.
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§ 20 Mötet avslutas:
Ordföranden tackade för allas uppmärksamhet och goda beslut. Hon framförde 
också en hjärtlig hälsning till alla på årsmötet från Elsa Agelii. Elsa hade skickat
följande ord till oss.   VAR INTE RÄDD – TÄNK SJÄLV – BRODERA 
FRITT.
Efter denna hälsning avslutades mötet.

Umeå som ovan

Barbro Lindberg Sophie Holmblad
Årsmötesordförande Justerare

Christina Lilja Irene Jensdal-Birath
Årsmötessekreterare Justerare


