Protokoll från Skinnriket ekonomisk förening årsstämma 2014
Datum: 3 mars 2014
Plats: Stafva gård, Barlingbo Stava 300
Tid: 19:45 – 20:30

1. Stämmans öppnande
Kjell Nilsson hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet.
2. Val av ordförande, anmälan av protokollförare
Kjell Nilsson valdes till mötesordförande och Anna-Lena Johansson anmäldes
som protokollförare.
3. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes i befintligt skick.
4. Val av 2 personer jämte ordförande att justera protokollet
Birgitta Kallings och Elof Nilsson valdes att tillsammans med ordförande
justera protokollet.
5. Fastställande av röstlängd
Beslutades att fastställa röstlängd när behov uppkom. Närvarolista se bilaga
1.
6. Fråga om stämmans behöriga utlysande
Stämman befanns vara behörigt utlyst.
7. Årsredovisning av det gångna räkenskapsåret
Kjell Nilsson föredrog föreningens verksamhetsberättelse (bilaga 1) och
ekonomisk redovisning som lades till handlingarna.
8. Revisionsberättelse

Revisionsberättelsen lästes upp av revisor Lars Nobell och lades till
handlingarna.
9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
Resultat- och balansräkning fastställdes.
10.Beslut om hur resultatet skall disponeras
Beslutades att resultatet skall föras till löpande räkning.
11.Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Beslutades att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
12.Fastställande av arvode åt styrelse och revisorer
Beslutades att reseersättning utgår för resor i föreningens tjänst och att
utlägg för faktiska kostnader ersätts mot kvitto. Beslutades att en summa på
3000 kr avsätts till arvode till styrelsen och att styrelsen beslutar om hur
summan skall fördelas mellan styrelsens ledamöter.
13. Beslut om medlemsavgift
Beslutades om oförändrad medlemsavgift på 100 kr nästkommande
verksamhetsår 2015.
Beslutades om oförändrad serviceavgift på 400 kr (exklusive moms) för
innevarande verksamhetsår 2014.
14.Fastställande av antal styrelseledamöter
Beslutades att antalet styrelseledamöter skall vara oförändrat 7 st.
15.Val av styrelseledamöter
Beslutades om styrelseledamöter enligt följande
Anna-Lena Johansson, mandatperiod 2 år
Maude Fyrenius, mandatperiod 2 år
Maja Wikström, mandatperiod 2 år
Tina Lindstrand, Kjell Nilsson, Jenny Granlund och Patrik Johansson har ett
år kvar på sina mandatperioder.
16.Val av ordförande
Beslutades att välja Kjell Nilsson till föreningens ordförande på 1 år.

17.Val av revisorer
Beslutades om omval för revisorerna Anna Törnfelt (ordinarie), Lars Nobell
(ordinarie) och Birger Andersson (suppleant).
18.Val av valberedning
Beslutades om omval på sittande valberedning: Mats Pettersson
(sammankallande), Hasse Östman och Erik Larsson.
19.Beslut om kvalitetsdokument
Beslutades att föreningens mål- kvalitetsdokument (bilaga 2) lämnas
oförändrat.
20.Ärende som styrelse eller medlem anmält till mötet
En inkommen motion om möjligheten att få epost-adresser med
domännamnet skinnriket.se (se bilaga 3). Beslutades att bifalla motionen.
Kjell Nilsson föredrog styrelsens planering inför verksamhetsåret 2014 enligt
följande:
Skinnmässa Skinnmässan kommer i år att äga rum söndag 18 maj 2014, kl 10
-15 på Flygrestaurangen, Visby flygplats. Sofie Söderling upplåter lokalerna
utan kostnad mot att föreningen förbinder sig att genomföra en rejäl
marknadsföring av evenemanget.
Barbro Tryberg Boberg, Formverket, Fröjel och Philip Willners,
Skinnverkstan, Norrlanda är klara som produktdomare och Elizabeth
Qviström, Qaskad, Bro är klar som skinndomare. Ytterligare en skinndomare
skall vidtalas.
Medlemsaktiviteter En ”Levande djur”-dag anordnas i juli i anslutning till
riksdomarnas möte på Gotland ca 21 juli 2014. Ett medlemstillfälle med
temat ”Skinn” anordnas som repris på det trevliga tillfället med Vibert
Nilsson, Nalleverkstan, Hall och Elvy Johansson, Kälder skinnbod, Havdhem.
Studieresor En gemensam studieresa till några föreningens medlemmar på
östra Gotland planeras till 8 juni 2014.
En studieresa till skinnmässan Cuir a Paris, Paris vill föreningen anordna när
det är möjligt få bidrag till resan. Cuir a Paris äger rum i september och
februari varje år.
Utbildning Under våren ges en kurs i Handsömnad i skinn av Elizabeth
Qviström, Bro. Kursen arrangeras i samarbete med studieförbundet
Vuxenskolan.

Under perioden 25 – 29 maj 2014 anordnar Gotlands läns folkhögskola en kurs
Mönsterkonstruktion i skinn som föreningen initierat. Lärare är Annika
Andersson.
Eftermiddagen 14 mars 2014 anordnas en inspirationsträff med Jenny
Granlund, hemma hos Jenny i Stenkumla.
21. Övriga ärenden
Inga övriga ärenden.
22.Stämmans avslutande
Kjell Nilsson avslutade stämman.
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