
 
Protokoll från årsmöte 
i Kulturföreningen Hönsnätet 2013-03-14 
 
§1  Mötet öppnas  
Marianne Staaf hälsade välkommen och öppnade mötet 
 
§2  Frågan om mötets behöriga utlysande 
 Kallelse till årsmötet godkändes 
 
§3  Val av ordförande och sekreterare för mötet 
Till ordförande för mötet valdes Marianne Staaf, till sekreterare Ewa Walldén 
 
§4  Dagordningen för mötet presenteras 
Dagordningen godkändes 
 
§5  Val av 2 protokolljusterare tillika rösträknare 
Till protokolljusterare och rösträknare valdes Sonja Zäther och Inger Skoug 
 
§6  Antalet närvarande fastställes 
31 medlemmar var närvarande 
 
§7  Årets verksamhetsberättelse uppläses 
Verksamhetsberättelsen, som skickats ut tillsammans med kallelsen,  godkändes 
 
§8  Ekonomisk redovisning 
Den ekonomiska redovisningen delades ut till deltagarna och godkändes efter 
förklaring av Irene Grahn. Michelle Schultz (kassör) var förhindrad att närvara vid 
årsmötet 
 
§9  Revisorns granskning och fråga om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012 
Revisor Lotta Friberg (ej närvarande) och revisorsassistent Carla Hansson hade 
granskat räkenskaperna. Medlemmarna beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2012 
 
§10 Stadgeändring för val av ordförande 
Vid årsmötet 2012 togs beslut om att ordförande ska utses av medlemmarna på 
årsmötet (utsågs tidigare inom styrelsen). Beslutet bekräftades vid ett medlemsmöte i 
april 2012. Stadgeändring kräver två medlemsmöten varav ett årsmöte.  Medlemmarna 
godkände detta. 
 
§11 Val till styrelsen 
Michelle Schultz och Ewa Walldén omvaldes på två år. Margareta Eriksson nyvaldes 
på två år efter Anne Henricson som avgick från styrelsen. 
Marianne Staaf, Marianne Olsson och Sonja Zäther har ett år kvar på sitt mandat. 
 
§12 Val av ordförande för föreningen 
Marianne Staaf omvaldes som ordförande på ett år. 
 
§13 Val till programgruppen 
Dalia Lopez och Margareta Eriksson lämnar på egen begäran programgruppen. 
Margareta Pettersson omvaldes på två år. Gun Alm nyvaldes på två år. Karin Jirsved 
nyvaldes på ett år (fyllnadsval efter Margareta Eriksson). 
Lena Sahlin och Mimi Mohlin Belfrage har ett år kvar på sitt mandat. 
 



§14  Val av revisorer 
Lotta Friberg omvaldes som revisor och Carla Hansson omvaldes som 
revisorsassistent på ett år. 
 
§15  Beslut om firmatecknare 
Som firmatecknare omvaldes Michelle Schultz och Marianne Staaf. Firmatecknarna 
tecknar föreningen var för sig. 
 
§16  Val av valberedning tre stycken, varav en sammankallande 
Till valberedningen omvaldes Tjerstin Thorsén (sammankallande), Bodil Nilsson och 
Maud Wiberg. 
 
§17  Beslut om medlemsavgift 
Årsmötet beslutade att behålla avgiften på 200 kr per år, nya medlemmar 100 kr fr.o.m. 
augusti. 
 
§18  Val av Pärlhöna 
Stipendiegruppen presenterade två kandidater till årets Pärlhöna inom konstformen 
dans: My Skoog 18 år, tävlingsdansare och Sanna Olsson 23 år, konstnärlig dans. 
Årsmötet utsåg Sanna Olsson till årets Pärlhöna. 
 
§19  Val av stipendiegrupp 
Irene Grahn och Tjerstin Thorsén omvaldes till stipendiegruppen. 
 
§20 Val av teaterombud 
Lotta Friberg omvaldes som teaterombud. 
 
§21  Hemsidan 
Ninna informerade om vår hemsida www.honsnatet.com och efterlyste hjälp att hålla 
sidan uppdaterad. Britt.Marie Lindhe ska tillfrågas av Marianne Staaf. 
 
§22  Inkomna motioner  
Inga motioner hade inkommit. 
 
§23  Övriga frågor 

 Mimi Mohlin Belfrage informerade om nästa programpunkt, besöket på 
Beredskapsmuseet den 23 april. 

 
 Tjerstin Thorsén tog upp en diskussion om programgruppen och dess 

arbetsformer. Alla borde få möjlighet att ingå någon gång. Förslag att två 
personer ska nyväljas varje år, vilket beslutades av årsmötet. Styrelse och 
programgruppen ska tillsammans diskutera programgruppens uppgifter och 
upprätta rutiner för årets arbete. Ordförande kallar till ett inledande arbetsmöte 
för styrelse och programgrupp. 

 
§24  Mötet avslutas 
Marianne Staaf tackade och avslutade mötet. 
 
 
Ewa Walldén, sekreterare 
 
 
Sonja Zäther, protokolljusterare  Inger Skoug, protokolljusterare 


