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ProtokoU fort vid ordinarie arsmote med
Foreningen Kultur och Miljo i Falun
onsdagen den 11 mars 2020 i Dalregementets
ofEicersmass, Falun
Narvarande ca 25 medlemmar.

§ i
Oppnande

oreningens ordfdrande Jan-Ola Nystrom halsade vaikommen och
forklarade sammantradet oppnat.

§2
Val av ordfdrande
och sckrctcrarc

Att leda dagens forhandlingar valdes Jan-Ola Nystrom och att fdra
protokollet valdes Christer Nystrom.

§3
Justerare

Att j amte ordforanden justera protokollet valdes Ingegerd Permalm
och Britta-Stina Thored.

§4
Arsmdtets
utlysning

Kallelse till samtliga medlemmar utsandes den 18 februari.
Arsmotet forklarade sig behdrigen sammankallat.

§5
Arsberattelsen

Arsberattelsen fdredrogs av ordforanden. Av berattelsen framgar
bl a att foreningen per 31 december 2019 hade 414 betaiande
medlemmar. En minskning med 38 medlemmar sedan fdregaende
arsmote. I samband med redovisning av verksamhetsplan for 2020
informerade ordfdranden om att man under aret bl a kommer att
planera for att uppmarksamma fdreningens 50-arsjubileum som
muaiitii 1 m m s z,uz,i.

Kassdren fdredrog den ekonomiska redovisningen for 2019.
Resultatrakningen redovisar ett positivt resultat pa 8541 kr.
Berattelsen godkandes och lades till handlingama.
I budget for 2020 har medel reserverats for eventuella kostnader i
samband med jubileet enligt ovan.
§6
Revisionsberattelsen

Revisionsberattelsen upplastes av Henrik Permalm.
Berattelsen godkandes och lades till handlingama.

§7
Ansvarsfrihet

I enlighet med revisoremas fdrslag beviljades styrelsen ansvarsfrihet for verksamhetsaret 2019.

§8
Styrelseval

Per Gilen fdredrog valberedningens fdrslag varefter fdljande val
genomfdrdes:
Till ordfdrande fram till nasta arsmdte omvaldes Jan-Ola Nystrdm.
Tidigare valda fram till arsmdte 2021 ar Ulf Ldfwall, Stig Back
och Lena Andersson.
Pa ett ar fram till 2021 omvaldes Erik Uhrbom och pa tva ar fram
till 2022 omvaldes Christer Nystrdm och nyvaldes Karin Malmgren.
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§9
Styrelsesuppleanter

Till styrelsesuppleanter pa ett ar omvaldes Roland Lindberg,UUa
Berglund-Brasch samt Anna-Britt Jenssen och nyvaldes Britta-Stina
Thored.

§10
Revisorsval

Till revisorer pa ett ar omvaldes Henrik Permalm och Nils Brasch.
Till revisorssuppleanter pa ett ar omvaldes Mats Hiertner och
Staffan Nilsson.

§11
Valberedning

Pa styrelsens fdrslag omvaldes Per Gilen. Carl-Owe Carlsson som
ingatt i beredningen i 6 ar har avsagt sig omval varfor t\^a vakanser
nu fdreligger da en ledamot tidigare har saknats.

§12
Arsavgift

Styrelsens fdrslag om ofdrandrad medlemsavgift godkandes.
Medlemsavgiften fdr 2021 ska alltsa vara 150 kr fdr enskild medlem
och200kifdrfamilj.

§13
Ovriga fragor

Ordfdranden informerade om att styrelsens samverkat med
Studiefdrbundet Vuxenskolan under verksamhetsaret och darvid
kommit i atnjutande av bidrag fdr kulturaktiviteter som kunnat
gottskrivas programverksamheten.
Diskuterades svarighetema att rekrytera medlemmar i fdreningar i
stdrsta allmanhet och i var fdrening i synnerhet. Ordfdranden
vadjade till deltagama att sdka intressera bekanta och grannar att bli
medlemmar i fdreningen Kultur och Miljd.
I samband med val av funktionarcr konstatcradc arsmdtct att tvk
vakanser fdreligger i kommande valberedning. Arsmdtet uppdrog
darfdr till styrelsen att snarast sdka Idsa denna bemanningsfraga.
Det vore dnskvart att flera medlemmar kunde delta vid arsmdtena
patalade Ingegerd Permalm. Kanske skulle fler lockas att delta om,
fdreningen belt subventionerade avgiften fdr fdrtaring.
De tva vinnama av bildfragan i Medlemskontakt gratulerades och
tilldelades fina bokpriser.

§14
Avslutning

Darefter tackade ordfdranden styrelsen och de narvarande fdr visat
intresse och fdrklarade arsmdtet avslutat.

Fore arsmdtesfdrhandlingama bjdd en folkmusikgmpp M n Musikkonservatoriet pa en
medryckande musikalisk imderhallning
Arsmdtet avslutades med raksmdrgas och dryck, kaffe och kaka samt lotteridragning

Vid protokollet

Christer Nys from

Jan-Ola Nysfrdm
^^^^^^
Ingegerd Permalm

Britta-Stina Thored

