
Protokoll fört vid Convenium Österlens årsmöte
1 juni 2022 kl 18.00 på Tjörnedalagården, Baskemölla

1. Mötets öppnande

Föreningens ordförande Cilla Ungerth Jolis förklarade mötet öppnat och
hälsade de närvarande välkomna.

2. Val av mötesordförande och sekreterare

Till mötesordförande valdes Monika Olin Wikman och till mötessekreterare
Chris Marschall.

3. Fastställande av röstlängd

Antalet röstberättigade medlemmar räknades och antecknades.

Årsmötet beslutade att fastställa röstlängden.

4. Val av justerare tillika rösträknare

Till justerare och rösträknare utsågs Eva Selleck och Bodil Rasmusson.

5. Frågan om stämman blivit behörigen sammankallad

Årsmötet godkände att stämman blivit behörigen sammankallad i enlighet
med föreningens stadgar.

6. Fastställande av dagordningen

Årsmötet fastställde föreliggande dagordning.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse 2021

Ordförande Cillia Ungerth Jolis föredrog föreningens verksamhetsberättelse,
som godkändes av årsmötet.



8. Föreningens årsredovisning och revisionsberättelse

Kassör Axel Carlberg föredrog årsredovisningen och revisor Torsten
Lundberg föredrog revisionsberättelsen, som båda godkändes av årsmötet.

9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och
balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den
fastställda balansräkningen ska disponeras

Årets resultat uppgår till -23.756 kr.

Årsmötet fastställde årets resultat samt beslutade att i övrigt ska
föreningens tillgångar disponeras för att stödja dess syfte. Under 2022 blir
fokus att genomföra Existensfestivalen i slutet av augusti.

10. Ansvarsfrihet för styrelsen under den tid revisionen avser

Revisor Torsten Lundberg föreslog att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet
för verksamhetsåret 2021, vilket godkändes av årsmötet.

11. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorn

Årsmötet beslutade att inga arvoden ska utgå till ledamöterna samt
revisorn.

12. Medlemsavgift för kommande verksamhetsår

Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag att medlemsavgiften
förblir oförändrad för 2023, dvs 300 kr/år, 425 kr för två personer i samma
hushåll samt 100 kr för ungdomar upp till 27 år.

13. Beslut om antalet styrelseledamöter

Årsmötet beslutade att utse 7 ledamöter i enlighet med föreningens stadgar
som stipulerar minst 3 och max 8 ledamöter.

14. Val av styrelseledamöter

Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag att omvälja
följande ordinarie ledamöter för vardera 1 år:



Cilla Ungerth Jolis, Eva Selleck, Axel Carlberg, Chris Marschall, Marianne
Greip, Helena Thorfinn och Joachim Berner.

Styrelsen konstituerar sig härefter fritt. Cilla Ungerth Jolis har aviserat sin
avgång som ordförande och Eva Selleck kommer vid det konstituerande
mötet att föreslås till föreningens nya ordförande.

15. Val av revisor

Årsmötet omvalde Torsten Lundberg som revisor för 1 år.

16. Val av valberedning

Årsmötet omvalde Monika Olin Wikman samt Sofie Moritz att utgöra
valberedning  för 1 år.

17. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor

Inga frågor förelåg.

18. Övriga ärenden och motioner

Inga motioner förelåg.

Stämman avtackade avgående ordförande Cilla Ungerth Jolis med blommor
för hennes betydelsefulla och engagerade arbete under alla de år föreningen
funnits. Tillträdande ordförande Eva Selleck  passade på att presentera sig
själv lite närmare.

19. Mötets avslutande

Mötesordförande Monika Olin Wikman tackade de närvarande och
förklarade årsmötet avslutat.

Monika Olin Wikman Eva Selleck Bodil Rasmusson
Mötets ordförande Justeras Justeras

Chris Marschall
Sekreterare


