
Årsmöte i  
Kulturkvadranten i Dalby Ideell förening 

 
Tid: Onsdagen den 24 mars 2010 kl 18.30 
Plats: Biblioteket i Dalby 
 
 
 
§ 1 Mötets öppnande 
Ordföranden Kerstin Brattgård hälsar de närvarande (ca 40 personer) välkomna till 
årsmötesförhandlingarna och förklarar mötet öppnat. 
 
§ 2 Val av ordförande för mötet 
Till ordförande för mötet väljs Kerstin Brattgård. 
 
§ 3 Val av sekreterare för mötet 
Till sekreterare för årsmötet väljs Jan Lannér. 
 
§ 4 Val av protokolljusterare 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Bo Palmaer.  
 
§ 5 Mötets behöriga utlysande 
Medlemmarna konstaterar att mötet varit behörigt utlyst. 
 
§ 6 Fastställande av dagordning 
Föreslagen dagordning godkänns efter att ordförande klargjort avvikelse från ett ordinarie 
årsmötes dagordning. Då föreningen formellt bildades efter sommaren 2009 och har sedan 
dess fungerat med en interimsstyrelse godkänns att verksamhetsåret förlängs fram till 
årsskiftet 2010-2011. Det innebär att förvaltningsberättelse, revisionsberättelse och fråga om 
ansvarsfrihet tas upp vid nästa årsmöte. 
 
§ 7 Fastställande av stadgar  
Mötet ajourneras för genomläsning av förslag till stadgar. Förslaget godkänns efter diskussion 
med följande två justeringar.  
Under paragraf 11 punkt 14 finns följande formulering ”och i rätt tid inkomna motioner” 
vilket ska ändras till ”och motioner inkomna minst två månader före ordinarie årsmöte.” 
Under paragraf 15 kompletteras första meningen och får följande formulering: ”För ändring 
av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster samt att 
förslag till ändring inkommit till styrelsen minst två månader före ordinarie årsmöte”.  
 
§ 8 Verksamhetsberättelse 2009 
Ordföranden föredrar verksamhetsberättelsen vilken godkänns av mötet. 
 
§ 9 Fastställande av medlemsavgift 
Den årliga avgiften för medlemskap i föreningen fastställs till 100 kr per år och medlem och 
gäller tills vidare. 
 
§ 10 Val 

a. Ordförande  
Mötet beslutar att välja Kerstin Brattgård till ordförande på ett år. 



b. Ledamöter och suppleanter  
Mötet beslutar att till ordinarie ledamöter i styrelsen på ett år välja Ola Sjödin, Lena Orrling, 
Christer Hjort, Jan Lannér och Bo Palmaer. Till suppleanter på ett år väljs Stephan 
Borgehammar och Oskar Lärn. 

c. Revisor och revisorsuppleant 
Mötet beslutar att till ordinarie revisor välja Anders Timberg och till suppleant Bertil Pålsson. 
 
§ 11  Valberedning 
Årsmötet uppdrar till styrelsen att till den 31 december 2010 finna personer att ingå i 
valberedningen. 
 
§ 12 Verksamhet för kommande verksamhetsår 
Ordföranden hänvisar till den föredragning som kommer att äga rum vid det öppna mötet 
direkt efter årsmötet.  
 
§ 13 Behandling av motioner 
Inga motioner har inkommit för behandling. 
 
§ 14 Övriga frågor 
Inga övriga frågor finns anmälda.  
 
§ 15 Avslutning 
Ordföranden tackar medlemmarna och avslutar årsmötet. 
 
 
 
Kerstin Brattgård 
Ordförande    Jan Lannér 
    Sekreterare 
 
 
 
Justeras: 
 
 
Bo Palmaer 
Justeringsman 
 
 
 


