Protokoll fört vid årsmöte med Täcklebo Broderiakademi lördagen den 30 mars 2019
kl 13.15 på Scandic Uppsala Nord, Uppsala
121 medlemmar deltog i årsmötet.
§1

Val av ordförande för mötet:
Pia Sjöstrand valdes till årsmötesordförande. Som inledning på mötet läste Pia
Karin Boyes dikt När knoppar brister.

§2

Val av sekreterare samt två justerare, tillika rösträknare:
Christina Lilja valdes till sekreterare. Till att justera protokollet och vara
rösträknare valdes Kerstin Anderberg och Kerstin Sapire.

§3

Årsmötets stadgeenliga utlysande:
Årsmötet förklarades utlyst enligt stadgarna.

§4

Upprop och fastställande av röstlängd:
Registrering vid ankomst/anmälan till endast årsmötet räknades som upprop.
Mötet fastställde listan som röstlängd.

§5

Fastställande av dagordning:
Dagordningen godkändes med följande tillägg under Övrigt - Kerstin Anderberg
om BRAK-pinen.

§6

Styrelsens verksamhetsberättelse:
Ordföranden Barbro Lindberg läste upp och kommenterade
verksamhetsberättelsen. Den godkändes och lades till handlingarna.

§7

Styrelsens ekonomiska rapport:
Kassören Britt-Marie Lövgren läste upp den ekonomiska rapporten och
kommenterade den. Rapporten godkändes och lades till handlingarna.

§8

Revisorernas berättelse:
Revisor Berit Lundqvist läste upp revisionsberättelsen. Den godkändes och
lades till handlingarna.
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§9

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen:
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet

§ 10

Fråga om arvode, reseersättning till styrelseledamöter och revisorer:
Arvode till ordförande och sekreterare utgår med 990:-/person och år. Till
kassören 30.000: - /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.

§ 11

Motioner:
Inga motioner hade inkommit.

§ 12

Styrelsens förslag:
Ordföranden Barbro Lindberg läste upp förslaget till medlemsstipendium. Mötet
godkände förslaget.

§ 13

Budget och verksamhetsplan:
Ordföranden Barbro Lindberg läste upp verksamhetsplanen. Den godkändes av
årsmötet. Kassören Britt-Marie Lövgren presenterade budget för 2019 som
godkändes av årsmötet.
Dokumenten lades till handlingarna.

§ 14

Medlemsavgift:
Styrelsens förslag till oförändrad medlemsavgift för 2020 - 300 kr respektive
100 kr under 25 år - godkändes av årsmötet.

§ 15

Val av ledamöter:
Följande personer valdes.
Ulrica Pracht Johansson
Lena Andersson
Emma Ewadotter
En styrelsepost

§ 16

Val av två revisorer varje år:
Elisabeth Gustavsson
omval 1 år
Britt-Marie Lövgren
nyval 1 år

omval 2 år
omval 2 år
nyval 2 år
vakant
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§ 17

Val av valberedning om tre personer, varav en sammankallande varje år:
Följande personer valdes
Pia Webeklint (sammankallande)
Renee Rudebrant
Ingegerd Gyrulf

§ 18

Årsmöte 2020:
Styrelsen fick i uppdrag av årsmötet att diskutera nästa årsmöte med
lokalgruppen i Karlstad eller lösa frågan på annat sätt.

§ 19

Övriga frågor som anmälts under punkt 5:
Täcklorna i Helsingborg genom Kerstin Anderberg ville få klarhet i huruvida
loggan på BRAK-pinen som tagits fram av dem ska få användas i
marknadsföring. Den är inte mönsterskyddad men det finns upphovsrätt.
Årsmötet diskuterade frågan.
Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att hitta riktlinjer för marknadsföring med
lokala tecken och hur detta ska hanteras.
Styrelsen uppdrogs också att se över tidigare beslut om föreningens nuvarande
logotype och presentera detta på nästa årsmöte samt att förarbeta hur processen
för att i framtiden arbeta fram en ny logotype skulle kunna se ut.
Fram tills utredningen är klar får pinens bild inte användas i marknadsföring
men naturligtvis får vi bära den fysiskt.

§ 20

Mötet avslutas:
Årsmötesordföranden Pia Sjöstrand tackade för allas uppmärksamhet och goda
beslut samt avslutade årsmötet. Avgående styrelseledamöterna Gunlög
Israelsson och Britt-Marie Lövgren samt revisor Berith Lundkvist och
valberedningens ledamöter Lena Lomander, Bodil Englund och Kristina
Strömberg avtackades vid middagen på kvällen.
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