Sydljus, Sydsvenska Belysningssällskapet
Protokoll från årsmöte 2015
Tisdagen den 17 mars 2015 på Scandic Triangeln i Malmö.
1.

Årsmötet öppnades av ordförande Ingvar Eriksson, som tackade
för ett väl genomfört studiebesök i de nybyggda delarna av
Triangeln, S:t Johannesplatsen samt den öppna platsen framför
Malmö Konsthall. Dessutom nämndes kommande möte till Ystad
teater.

2.

Ingvar Eriksson presenterade de tre kandidaterna till ny
styrelsepost, samt redogjorde för ordningen vid slutet val av
kandidat. Valberedningens ordförande Rolf Hoppeler, valdes att
räkna rösterna. De tre kandidaterna, Mia Persson, Kristofer
Lagerbäck samt Johannes Lindén presenterade sig kort för
mötesdeltagarna.

3. Ingvar Eriksson valdes till ordförande, Britta Kruuse till
sekreterare och Jim Collin till justerare samt rösträknare.
4.

Föredragningslista samt röstlängd godkändes. 23 röstberättigade
fastställdes.

5.

Kallelse till årsmötet var utsänd enligt stadgarna och godkändes.

6.

Verksamhetsberättelsen, vilken presenterades av Ingvar Eriksson,
godkändes. Åsa Gullstrand visade upplägget på den nya hemsidan
för mötesdeltagarna.

7. Balans- och resultaträkning godkändes och uppkommet resultat
balanseras i ny budget. Daniel Mellstedt påpekade betydelsen av
företagsmedlemmar samt att disponibla medel ska återgår till
medlemmarna i form av subventionerade mötesavgift.
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8.

Revisionsberättelsen godkändes.

9.

Styrelsens ledamöter beviljades ansvarsfrihet för 2014 års
förvaltning.

10. Ingvar Eriksson redogjorde för styrelsens förslag att införa
kostnadsfritt studentmedlemsskap samt subventionerad
mötesavgift under ett år för studerande på högskolenivå.
Styrelsen föreslog också införande av hedersmedlemskap för
person, som varit medlem i föreningen i minst 20 år samt gjort
aktiva insatser för föreningen i minst 5 år. Båda förslagen från
styrelsen godkändes av årsmötet.
Inga motioner från styrelsen eller medlemmarna.
11. Styrelsens förslag till budget för det nya verksamhetsåret
godkändes.
12. Styrelsens förslag att behålla medlemsavgiften 2 000 kr
för företag samt 200 kr för personlig medlem fastställdes.
13. Valberedningens förslag på antal styrelseledamöter fastställdes.
Årsmötet valde övriga ledamöter i enlighet med valberedningens
förslag. Ingvar Eriksson valdes till ordförande under 1 år.
Efter genomfört val och räkning av röster valdes Johannes Lindén
in som ny ledamot i styrelsen på 2 år.
14. Valberedningens förslag på revisorer godkändes.
15. Förslag på valberedning godkändes. Rolf Hoppeler kvarstår som
sammankallande under 1 år.
16. Jim Collin avtackades av Ingvar Eriksson för mycket gott arbete
som ordförande och ledamot i styrelsen under många år.
Inga övriga frågor.
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17. Ordföranden tackade samtliga deltagare för visat intresse och
förklarade därefter årsmötet avseende verksamheten 2014
avslutat.

Malmö 2015-03-17

………………………………………………..
Britta Kruuse
Sekreterare

…………………………………………….……
Jim Collin
Justeringsman
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