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Skapande Broderi Stockholm 2013 

 

Årsmöte:  Fredagen den 22 mars 2013,  kl 18.00 

 

Lokal:      Per Albinrummet, ABF, Sveavägen, Stockholm 

 

§ 1 Mötets öppnande 
 Interimstyrelsens ordförande Kathrine Eriksson hälsar alla välkomna 

 och förklarar Skapande Broderi Stockholms årsmöte 2013 öppnat.   
 

§ 2 Val av mötesordförande och mötessekreterare 
 Mötet valde: Lena Andersson till ordförande för årsmötet. 

 Mötet valde: Boel Forss till sekreterare för årsmötet 
 

§ 3 Val av två protokolljusterare och tillika rösträknare 
 Mötet valde: Gunilla Bauer och Ingrid Malmberg till protokollsjusterare 
 

§ 4 Fastställande av dagordningen 
Dagordningen fastställdes med tillägget att under punkten 23, Övriga frågor, tas frågan om 

arbetsgrupper upp.                           bilaga 1 
 

§ 5 Fastställande av röstlängd 
 Antal närvarande, röstberättigade medlemmar uppgår till 23.      bilaga 2 
 

§ 6 Årsmötets stadgeenliga utlysande 
 Årsmötet beslöt: att mötet utlysts stadgeenligt. 
 

§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse           bilaga 3  

 Mötet beslöt: att godkänna verksamhetsberättelsen  

 

§ 8 Fastställande av balans och resultaträkning 
 Föreningens kassör Tuula Vesamäki läste upp 2012 års balans och resultaträkning.     bilaga 4, 5 
 

§ 9 Revisorernas berättelse. 
Kassör Tuula Vesamäki läste upp revisor Ulla-Lena Lindqvists berättelse i vilken föreslogs att 

styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen av föreningens medel.        bilaga 6 

  

§ 10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
 Mötet beslöt: att ge styrelsen ansvarsfrihet. 
 

§ 11 Godkännande av interimstyrelsens stadgar:            bilaga 7 

 Mötet beslöt att den nya styrelsen skall se över stadgarna 

och presentera dessa vid årsmötet 2014. De nya stadgarna kan, om årsmötet 2014 godkänner 

dessa, vinna laga kraft redan 2014 om ett extra årsmöte anordnas under året. 
 

§ 12 Arvode till styrelse och revisor. 
 Arvode har ej utbetalats under 2012. 
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§ 13 Motioner 
 Inga motioner har inkommit till styrelsen. 
 

§ 14 Budget och verksamhetsplan 

 Interimstyrelsen meddelar att ingen budget eller verksamhetsplan upprättats inför 2013. 

 

§ 15 Medlemsavgift 

 Mötet beslöt: att medlemsavgiften skall vara oförändrad 200 kronor per år. 
 

§ 16 Val av ordförande för en tid av 1 år 

 Mötet valde:  Marianne Enge Swartz  
 

§ 17 Val av kassör, 2 år, 

 Årsmötet återupptogs den 4 april (se § 25) och valde : Siw Zettergren, kassör,  
 

§ 18 Val av 2 styrelseledamöter för en tid av 2 år 

 Mötet valde: Lena Andersson och Gunilla Ottosson  
 

§ 19  Val av en styrelseledamot för en tid av 1 år 
 Mötet valde: Ingela Greau  
 

§ 20 Val av 1 suppleanter för en tid av 1 år 
 Mötet valde: Lill Kinnegård  

 Inget förslag förelåg för ytterligare suppleant varför mötet beslöt att välja endast en. 
 

§ 21 Val av valberedning, 1 år 

 Årsmötet återupptogs 4 april (se § 25)  och valde: Eva Herrman-Björnung och Boel Forss 

    

& 22  Val av revisor för en tid av 1 år samt en revisorsuppleant 

 Mötet valde till revisor: Ulla-Lena Lindqvist  

 Ingen suppleant förelåg varför beslöts att denna post förblir obesatt under 2013. 
 

§ 23 Övriga frågor    

Arbetsgrupper:       

 Kurser och utbildningar   

 har under 2012 bestått av Asta Levinson. Inför 2013 tillkommer Gunilla Bauer.      bilaga 8 
 

 Medlemsmöten och årsmöte, praktiskt ansvar 

 Nybildas och består av Ingrid Malmberg, Eileen Trager och Marianne Giertz     bilaga 9 

  

 Kontakt med broderigrupperna            bilaga 10 

 Nybildas med Harriet Berthold som ansvarig 
 

 En arbetsgrupp för utställningar kommer att bildas under året.     

  

 Tips om lämpliga lokaler och broderiutställningar och liknande: 
 Det står varje medlem fritt at själv anordna och genomföra en egen utställning. Vid 

utställningen skall det framgå att utställaren tillhör Skapande Broderi Stockholm.Föreningens 

medlemmar uppmanas att inkomma med tips om lämpliga  möteslokaler och utställningslokaler, 
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gratis eller till låg kostnad.  

Vid egna utställningar eller andra aktuella, intressanta utställningar kan medlem själv 

kontakta ansvarig för hemsidan Lena Lundgren, lena.lundgren@telia.com   

  

§ 24  Årsmötet den 22 mars 2013 avslutas: 

 Mötesordförande Lena Andersson förklarar mötet avslutat. 

Den gamla styrelsen avtackades och föreningens nya ordförande Marianne Enge Swartz tackade 

för förtroendet. Blommor överlämnades till Asta Levinson för hennes engagemang i att ordna 

kurser för medlemmarna samt att hon för föreningens räkning ordnat gratis tillgång till ABFs 

lokaler. 
 

§ 25 Årsmötet fortsätter den 4 april 2013 (se paragraf 17 och 21)  

 

Mötet återupptogs eftersom ingen kandidat till kassörsposten fanns tillgänglig vid det ordinarie 

årsmötet. Mötet gällde val av kassör samt valberedning. Vid mötet var nio medlemmar 

närvarande.           Bilaga 11 

    

Till mötesordförande valdes: Marianne Enge Swartz 

 Till mötessekreterare valdes: Boel Forss. 

  

Mötesordförande tackade för förtroendet, hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

  

Val av kassör för en tid av 2 år: 

 Mötet beslut att välja: Siw Zettergren  

  

 Val av valberedning för en tid av 1 år: 

 Mötet beslöt att välja: Eva Herrman-Björnung och Boel Forss 

       

 Årsmötet den 4/4 2013 avslutades. 

 Ordförande Marianne Enge Swartz tackade för visat intresse och avslutade mötet 

 

 

 

Stockholm den 22 mars 2013 samt paragraf 17 och paragraf 21 torsdagen den 4 april 2013 

 

 

Vid protokollet:    Justerare:  

 

 

 

 

 

 

Boel Forss     Gunilla Bauer    Ingrid Malmberg 

Lilla Aspuddsvägen 6    Nåttarövägen 30  Edövägen 16 A 

12649 Hägersten    13234 Saltsjö-Boo  13230 Saltsjö-Boo 

mailto:lena.lundgren@telia.com

