
Kulturföreningen TÅGETS årsmöte 2019-02-18 

 

1) Mötets öppnande 

 Ordförande Malin Samuelsson välkomnar och öppnar mötet 

2) Mötets stadgeenliga utlysande  

Mötet har utlysts enligt stadgarna 

3) Fastställande av röstlängd  

Mötet beslutat fastställande av röstlängd enligt behov. 

4) Fastställande av dagordning   

Dagordningen godkänns enligt bilaga 1 

5) Val av mötesfunktionärer 

a) Ordförande 

 Tomas Svensson blir vald till ordförande 

b) Sekreterare 

Malin Samuelsson blir vald till sekreterare 

c) 2 stycken justerare 

Billy Larsson och Philip Käppinen blir valda till justerare 

d) 2 stycken rösträknare 

 Alexander Hetekivi och Kristian Välilouto blir valda till rösträknare 

6) Verksamhetsberättelse för 2018 

Mötet godkänner verksamhetsberättelsen för 2018 enligt bilaga 2 

7) Ekonomisk berättelse för 2018 

Charlie Kolander redovisar för den ekonomiska berättelsen. Den ekonomiska 

berättelsen godkänns enligt bilaga 3. Mötet beslutar vinsten på 19 507,95 kr ska 

läggas tillbaka till föreningens tillgångar för 2019. Mötet beslutar att vagnarnas 

tillgång på 53 830 kr vid slutet av 2018 förs tillbaka till vagnarna enligt bilagan. 

8) Revisorernas berättelse för 2018 

Revisorernas berättelse godkänns enligt bilaga 4. 

9) Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 

Mötet godkänner ansvarsfrihet för styrelsen. 

10) Fastställande av medlemsavgiften för år 2020 



Mötet beslutar medlemsavgift för år 2020 till 100 kr. 

 

11) Motioner 

En motion har inkommit enligt bilaga 5, att konditorkylen i caféet ska vara avstängd.  

Motionen bifalles med tillägget att mackorna i framtiden kommer visas på bilder 

istället för att förvaras i kylen och att kommande styrelse får i uppdrag att se över 

ljudnivån i fiket och ser över möjligheten med ett tystare alternativ. 

12) Fastställande av verksamhetsplan för år 2019 

- Gällande den övergripande planen inkom ett förslag om att skicka med till 

styrelsen att inkludera barnkonventionen i arbetet med mänskliga rättigheter, 

genom till exempel workshops som godkänns.  

- Förslag på tillägg i planen för öppna verksamheten i stycke 1, ”bl.a genom att vara 

lyhörda på besökarnas idéer och intressen” godkänns. 

- Förlag på att lägga till vilket år vi syftar på i teaterns plan i stycke 2 godkänns. 

Verksamhetsplanen för 2019 godkänns med ovan ändringar. 

13) Fastställande av budget för 2019 

100 000 kr ska tilläggas under intäkter gällande Sommarskola Dans under rubrik 

”övergripande projekt”. 100 000 kr som ska tilläggas under utgifter gällande 

Sommarskola Dans under rubrik ”Inköp varor försälj”. 

Sammanfattningsvis blir intäkter totalt 2 020 000 kr och utgifter 2 020 000 kr för år 

2019. Mötet godkänner budgeten med ovan ändringar.  

14) Val av kassör på 2 år 

Charlie Kolander blir vald till kassör. 

15) Val av 5 stycken styrelseledamöter på 1 år 

Följande personer blir valda till styrelseledamöter: 

- Fredrik Andersson 

- Jörgen Peters 

- Elias Wärme 

- Jimmy Nilsson 

- Ellen Heiman 

16) Val av 3 stycken styrelsesuppleanter på 1 år 

- Suppleant 1: Daniel Hedblom blir vald till 1:a suppleant 



- Suppleant 2: Elvis Skoglund blir vald till 2:a suppleant 

- Suppleant 3: Michelle Katunar blir vad till 3:e suppleant 

17) Val av 2 stycken revisorer på 1 år 

Följande personer blir valda till revisorer: 

- Tomas Svensson 

- Apostolos Symeonidis 

18) Val av 2 stycken revisorssuppleanter på 1 år 

Följande personer blir valda till revisorssuppleanter: 

- Billy Larsson 

- Philip Käppinen 

19) Val av 3 stycken till valberedning 

Inga förslag till valberedning har inkommit. 

Årsmötet beslutar att ingen blir vald till valberedning på detta möte utan att vi ger 

uppdraget till en person att hitta en valberedning som väljs på kommande 

medlemsmöte. 

Charlie Kolander tar på sig detta uppdrag. 

20) Utdelning av stipendium 

Jonas Zughaft delar ut stipendium till Malin Samuelsson 

21) Övriga frågor 

a) Hur ser det ur med det nya avtalet från kommunen? 

Charlie Kolander informerar om det nya avtalet. Bidraget ligger på samma summa 

som tidigare, men vi har lite andra krav på oss. Speciellt gällande vår 

aktivitetsrapportering i Loggboken. Medlemmarna uppmanas att vara noga med 

att rapportera sina aktiviteter till personalen. 

22) Mötets avslutande 

Ordförande Tomas Svensson tackar och avslutar mötet. 

 

______________________                            _________________________ 

Ordförande Tomas Svensson  Sekreterare Malin Samuelsson 

 

______________________  __________________________ 

Justerare Billy Larsson  Justerare Philip Käppinen 



 

 


