Sydljus, Sydsvenska Belysningssällskapet
Protokoll från årsmöte 2016
Torsdagen den 3 mars 2016 på Restaurang Årstidernas festsal i Kockska huset,
Malmö.

1.

Årsmötet öppnades av ordförande Ingvar Eriksson, som hälsade alla
välkomna samt kort presenterade kvällens program.

2.

För mötet valdes Ingvar Eriksson till ordförande, Britta Kruuse till
sekreterare och Hillevi Hemphälä till justerare samt rösträknare.

3.

Föredragningslista samt röstlängd godkändes. 38 röstberättigade
fastställdes.

4.

Kallelse till årsmötet var utsänd enligt stadgarna och godkändes.

5.

Verksamhetsberättelsen, vilken presenterades av Ingvar Eriksson,
godkändes.

6. Balans- och resultaträkning godkändes och uppkommet resultat
balanseras i ny budget. Daniel Mellstedt påpekade betydelsen av
företagsmedlemmar. Disponibla medel återgår till medlemmarna i form
av subventionerad mötesavgift. Styrelse och medlemmar bör arbeta för
ett ökat medlemsantal i alla kategorier.
7.

Revisionsberättelsen lästes upp av Claes Frithzell och godkändes.

8.

Styrelsens ledamöter beviljades ansvarsfrihet för 2015 års förvaltning.

9.

Ingen framställan eller motion från styrelse eller medlemmar.

10. Styrelsens förslag till budget för det nya verksamhetsåret godkändes.
11. Styrelsens förslag att behålla medlemsavgiften 2 000 kr
för företag samt 200 kr för personlig medlem fastställdes.
12. Valberedningens förslag på antal styrelseledamöter fastställdes.
13. Årsmötet valde ledamöter i enlighet med valberedningens förslag.
Ingvar Eriksson omvaldes till ordförande för1 år. Hillevi Hemphälä
omvaldes för 2 år och Daniel Mellstedt omvaldes för 1 år. Efter att kort
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ha presenterat sig valdes Johanna Hernaeus och Joanna Thede in som
nya representanter i styrelsen för 2 år.
14. Valberedningens förslag på omval av revisor Claes Frithzell godkändes.
15. Magnus Nilsson kvarstår i valberedningen och blir sammankallande för
1 år. Vid årsmötet valdes Jim Collin på 2 år och Mikael Forsberg på 3 år.
16. Ingvar Eriksson redogjorde för styrelsens förslag från förra årsmötet om
att införa kostnadsfritt studentmedlemsskap med subventionerad
mötesavgift med ett års intervall för studerande på högskolenivå samt
hedersmedlemskap för person, som varit medlem i föreningen i minst
20 år samt gjort aktiva insatser för föreningen i minst 5 år. Förslagen
godkändes samt protokolljusterades omgående vid årsmötet. Enligt
förslag utsågs följande till hedersmedlemmar i Sydljus: Bengt Johnsson,
Britta Kruuse, Christin Hult, Claes Frithzell, Daniel Mellstedt, Kjell
Mårtensson, Lars Rydberg, Mats Thorén, Nils Svendenius, Rolf Hoppeler
och Rolf Tallberg.
Britta Kruuse och Christin Hult avtackades av Ingvar Eriksson för
mycket gott arbete i styrelsen under många år.
Inga övriga frågor.
17. Ordföranden tackade samtliga deltagare för visat intresse och
förklarade därefter årsmötet avseende verksamhetsåret 2015 avslutat.
Malmö 2016-03-03

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

…………………………………………….……
Ingvar Eriksson
Ordförande

………………………………………………….
Hillevi Hemphälä
Justeringsman
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