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PROTOKOLL
fört vid årsmöte med föreningen

Kungshamns Bildarkiv
Datum: 8 mars 2018, kl 18.00 – 20.00
Närvarande: Bibbi Hallenberg, Inger Hjelm, Birgitta Larsson, Karin Burner, Britta
Ivarsson, Per-Olle Andersson, Stig Lorentsson, Gerry Ekgrund, Bernt Bennis, LarsÅke Hansson, Lennart Hansson, Elve Martinsson, Ann-Marie Jonsson.
Plats

Bildarkivets lokal på Ångbåtsbryggan, Kungshamn

§ 1.
Bibbi öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna och dagordningen
godkändes.
§2
a)
b)
c)

Till ordförande för årsmötet valdes Gerry Ekgrund,
till sekreterare valdes Ann-Marie Jonsson
till att justera årsmötets protokoll valdes tillsammans med mötesordföranden
Karin Burner

§3
Bibbi föredrog föreningens verksamhetsberättelse för 2017. Mötet beslutade att
godkänna årsberättelsen.
§4
Revisor Inger Hjelm föredrog föreningens ekonomiska berättelse. Årsmötet beslutade
godkänna den ekonomiska berättelsen för 2017 i sin helhet.
§5
Revisor Inger Hjelm föredrog revisorernas berättelse. Årsmötet beslutade
godkänna revisorernas berättelse för år 2017.
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§6
Medlemmarna beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för år 2017
§7
Årsmötet beslutar att Ann-Marie Jonsson, Gerry Ekgrund och Elve Martinsson, två i
förening medges behörighet att teckna föreningen.
§8
Fastställande av medlemsavgift
Mötet diskuterade om medlemsavgiften, 60,- för enskild och 100,- för familj skall vara
oförändrat 2019. Mötet beslutade att ingen förändring av medlemsavgiften 2019 skall
ske.
§9
Val av ordförande
Till ordförande för ett år valdes Gerry Ekgrund.
§ 10
Val av två ledamöter
Till ledamöter i styrelsen för två år omvaldes Per-Olle Andersson och Elve
Martinsson.
§ 11
Nyval av två ersättare
Till ersättare i styrelsen för två år valdes Britta Ivarsson och Lars-Åke Hansson.
§ 12
Nyval av revisorersättare
Till revisorsersättare för två år valdes Karin Buner.
§ 13
Val av valberedning
Till valberedning valde årsmötet Stig Jonsson och Birgitta Larsson.
§ 14
Avgift för Kungshamnskalendern
Årsmötet beslutar att priset på Kungshamnskalendern höjs från 60,- till 80,-. Priset
kommer att gälla från och med utgivningen av 2019 års kalender.
§ 15
Bibbi föredrar bildarkivets program för 2018.
Vi har utökat och ändrat våra öppet- och arbetstider. Under vinterhalvåret har vi
numera öppet för allmänheten 1a och 3e lördagen i månaden, kl 13.00 – 16.00 (från
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september till maj). Under sommarmånaderna visar vi bildutställning tre
eftermiddagar i veckan, tisdag, torsdag och lördag, kl 16.00 – 19.00. Vi har utökat
våra arbetsträffar med en eftermiddag i veckan, som innebär att varje tisdag och
torsdag mellan kl 13.00 – 16.00 träffas vi medarbetare i arkivet. I och med denna
utökning av arbetsträffar, kan vi vid behov ta emot besökare även dessa dagar.
§ 16
Övriga frågor
Årsmötet beslutar att framföra vårt tack till M-butiken och Myrans Bageri på Väjern för
deras hjälp med att sälja vår kalender.
Inger informerade om läget med Turistbyråns inflyttande i bildarkivets lokaler. Hon
kontaktade Göran Säwe på kommunen, som gjorde ett besök på bildarkivet 7 mars
tillsammans med en kille från förrådet. Inger, Bibbi och Gerry mötte upp i Bildarkivet.
Det kommer en elektriker från kommunen som ska åtgärda det elektriska – nytt
element plus borttagning av gammal kontakt i förrådet/toan, ett eluttag sätts in i
hallen vid kortväggen mot köket, i köket flyttas eluttaget under bänken någon
halvmeter åt vänster, samt nytt eluttag vid båda fönstren (ett ovanför bänken och ett
vid fönstret mot öster).
Kommunen ombesörjer och sågar till skivan som skall användas för två
dataterminaler och som sedan ska placeras i köket. Åtgärderna ska utföras så snart
som möjligt.
§ 17
Ordföranden tackar årsmötet för visat intresse och förklarade 2018 års årsmöte
avslutat.

Kungshamn 12 mars 2018

Justeras:

…………………………………………..
Gerry Ekgrund, ordf för årsmötet

……………………………………….
Karin Buner

…………………………………………
Ann-Marie Jonsson, sekr för årsmötet
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