Årsmöte 15 oktober 2011 City Konferens Center, Örebro
Broderiakademins ordförande Pia Sjöstrand öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
§ 1. Val av ordförande av mötet
Till att leda dagens förhandlingar väljs Inga Fingal, Tranås.
§ 2. Val av sekreterare samt två justerare och tillika rösträknare
Till sekreterare valdes sittande sekreterare Hanna Andersson, Södertälje och till justerare Britt
Dahné, Katthammarsvik samt Boël Östlund, Jönköping.
§ 3. Årsmötets stadgeenliga utlysande
Årsmötet 2011 förklaras utlyst enligt stadgarna.
§ 4. Upprop och fastställande av röstlängd
Registreringen vid ankomst till årsmötet i Örebro anses som upprop. Mötet fastställer listan som
röstlängd.
§ 5. Fastställande av dagordning
Vi väljer tre, inte två, ordinarie ledamöter på 2 år, men inget fyllnadsval av 1 ordinarie ledamot
ska hållas som utlysts. Dagordningen fastställs med dessa ändringar samt nya punkter anmälda
till övriga frågor.
§ 6. Styrelsens verksamhetsberättelse jämte bokslut per den 31/8 2011 samt revisorernas
berättelse
Pia Sjöstrand läser upp rubrikerna i verksamhetsberättelsen som godkänns och därmed läggs till
handlingarna.
Berit Lundqvist går igenom den ekonomiska årsredovisningen. Gunvor Wäreborn läser
revisionsberättelsen. Revisorerna har inget att anmärka och föreslår ansvarsfrihet för styrelsen.
Årsredovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
§ 7. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut med anledning av årets
resultat
Balans- och resultaträkning godkänns.
§ 8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
§ 9. Fråga om arvode, reseersättning eller traktamente till styrelseledamöter och revisorer
Ingen förändring föreligger, ordförande och kassör och sekreterare erhåller 990:-/år.
Milersättning utgår enligt statligt avtal, för närvarande 18,5:-/mil. Till årsmötet betalar föreningen
resa och en natts logi för en revisor och för en person ur valberedningen.
§ 10. Motioner
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Inga motioner inkomna, därför utgår denna och nästa punkt.
§ 11. Styrelsens förslag
Se §10.
§ 12. Budget och verksamhetsplan
Pia Sjöstrand läser upp verksamhetsplan för 2012 i sin helhet. Punkten ”Organisation” stryks och
nytt förslag ska ges till nästa årsmöte. Berit går igenom budget inför kommande räkenskapsår.
Budget och verksamhetsplan godkänns med dessa ändringar.
§ 13. Medlemsavgift
Medlemsavgiften behålls oförändrad, 300 kr per år, och 100 kr för medlemmar under 25 år.
§ 14. Val av 3 ordinarie ledamöter på 2 år samt 2 suppleanter på 1 år
Till ordinarie styrelseledamöter väljs:
Renée Rudebrant, Norrtälje
omval 2 år
Hanna Andersson, Södertälje
omval 2 år
Inga-Lill Persson, Klippan
nyval 2 år
Innehar mandat ytterligare 1 år:
Pia Sjöstrand, Järna
Berit Lundqvist, Västerås
Britt Dahné, Katthammarsvik
Eva Albrektsson, Jönköping
Till suppleanter till och med årsmötet 2012 väljs:
Inga Fingal, Tranås
Madelene Edlund, Skeppsvik

nyval 1 år
nyval 1 år

§ 15. Val av två revisorer samt en revisorssuppleant varje år
Till revisorer till och med årsmötet 2012 väljs:
Gunvor Wäreborn, Linköping
omval 1 år
Britt-Marie Lövgren,
nyval 1 år
Till revisorsuppleant väljs:
Ewy Nilsson Newman, Gemla
§ 16. Val av valberedning om tre personer, varav en sammankallande varje år
Till valberedningen väljs:
Boël Östlund, Jönköping
omval (sammankallande)
Margareta Arthursson, Örebro
nyval
Sophie Eriksdotter-Forsman, Färjestaden
nyval
Valberedningen ska se till att synas under året, bland annat på hemsidan.
§ 17. Årsmöte 2013, 2014
Årsmötet 2012 hålls i Östersund 20-21 oktober. Styrelsen ansvarar för årsmötet i samarbete med
lokalgruppen i Östersund, som hälsar alla välkomna dit. Tema för guldnålen 2012 är
”mittemellan”.
Broderiakademins 20-årsjubileum firas 2013. Årsmötet 2013 planeras till Stockholm.
Årsmötet 2014 föreslås till Umeå, som då är kulturhuvudstad.
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§ 18. Övriga frågor som anmälts under punkt 5
• Broderiforum och Broderiakademin
Pian Bates meddelar hur det förhåller sig med organisationen Broderiforum, som
Broderiakademin samarbetar med. Broderiforum består av en organisationsgrupp på tre
personer som ordnar kurser i Sverige. Den konkurrerar inte på något sätt med
Broderiakademin, utan är ett komplement.
• Utställningen Barnens rätt
Elsa Agélii meddelar att utställningen Barnens rätt ska upplösas och de som vill ha
tillbaka sina broderade handdukar ska ta kontakt med henne.
• Resor i Broderiakademins regi har varit uppskattade

§ 19. Mötet avslutas
Pia riktar ett varmt tack till avgående ledamot Margareta Artursson, mötesordförande Inga Fingal
och dagens sekreterare Hanna Andersson, samt till Örebrodöserna som arrangerade
årsmöteskonferensen. Årsmötet avslutas och ordföranden tackar för visat intresse.

Vid protokollet

Hanna Andersson, sekreterare

Justeras av

Inga Fingal,
Årsmötesordförande
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