PROTOKOLL fört vid ordinarie föreningsstämma för
föreningen Miniatyrsällskapet
Plats:
Tid:
Närvarande:

Stigbergets Borgarrum i Stockholm
lördagen 17 april 2010
22 medlemmar inklusive större delen av styrelsen

Deltagande medlemmar hälsades välkomna till föreningsstämman efter intagandet av en
lättare måltid. Föreningsstämman hölls under kaffe- och tedrickande. Efter stämman berättade
lektor Birgit Persson att berätta om Stigbergets Borgarrum som är ett litet museum – en
kultiverad miljö från 1800-talets mitt skapad av Anna Lindhagen (1870- 1941). Anna
Lindhagen är mest känd som koloniträdgårdarnas initiativtagare.
1. Röstlängden för stämman fastslogs, beslöts att en anmälningslistan till mötet kunde
användas.
2. Fastslogs att föreningsstämman hade blivit stadgeenligt utlyst.
3. Den i kallelsen utsända dagordningen fastställdes. Anmäldes inga övriga frågor.
4. Till ordförande för mötet valdes Anna Werner och till sekreterare för mötet valdes
Marie Källberg.
5. Till protokolljusterare och tillika rösträknare utsågs Margot Kjellberg och. Ann Colin
6. a) Ordförande frågade om verksamhetsberättelsen skulle läsas upp. Beslöts att det inte
behövdes. Verksamhetsberättelsen godkändes.
b) Kassören Anette Åhlstad frågade om balans- och resultaträkningen för
verksamhetsåret 2009 skulle läsas upp. Beslöts att detta inte behövdes. Väskor och
förkläde är slut, vi avvaktar med att beställa nytt.
Försäljning av Naimi Tinglands böcker på sista mässan 2009 gav 5470 kr, hälften
sattes in Bris. Tack vare att många medlemmar hämtar sina medlemsbrev på mässorna
har föreningen sparat pengar även 2009. Dessutom köptes valörfria
föreningsfrimärken före förra portohöjningen och dessa har kunnat användas 2009.
Balans- och resultaträkningen för 2009 godkändes.
7. Revisor Sigrid Backman läste upp revisionsberättelsen för år 2009. Revisorerna
yrkade på att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet.
8. Styrelsen för Miniatyrsällskapet beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009.
9. Mötet beslöt, efter styrelsens förslag, att medlemsavgiften för 2011 skulle fortsätta att
vara 200 kr. Medlemsavgiften gäller kalenderårsvis och får gärna betalas in i januari.
Hittills i år har 141 medlemmar betalat medlemsavgiften för 2010.
10. Verksamhetsplanen behövde enligt beslut inte läsas upp. Inga synpunkter framfördes.
Verksamhetsplan och budget för 2010 fastställdes av mötet.

11. Föreningsstämman förrättade följande val:
Ordförande
(1 år) t o m 2010
Två ledamöter
(2 år) t o m 2011
Suppleant
(1 år) t o m 2010
Revisor
(1 år) t o m 2010
Revisor suppl.
(1 år) t o m 2010
Valberedning
(1 år) t o m 2010
Windelstam, Jannica Tingwall

Monica Ericsson
Marie Källberg, Anette Åhlstad
Weronica Å Löhr
Sigrid Backman
Kerstin Ahlström
Eva Malmsten (ordförande), Kristin

Medlemmar i styrelsen som valdes 2009 på två år är Ma-Lou Mathias och Anna
Werner. Christina Ragnö adjungerad till styrelsen.
12. Behandling av styrelsens förslag och inkomna förslag från medlemmar: Weronica
berättade om den nya webbsidan www.miniatyrsallskapet.se som ersätter www.
Miniatyrsallskapet.nu vilken under alla år skötts av Gunilla Tronje. Agneta Wallers
blir ny webbredaktören. Vi kommer att ha gör sidor som bara medlemmar kommer åt.
Några av dessa kommer endast deltagare i föreningens olika kurser att komma åt. Det
blir sidor som fungerar som bildanteckningar från kurser. Lösenord kommer i senare
medlemsbrev eller maila info@miniatyrsallkapet.se.
Föreningen firar 2011 10-årsjubilieum, är det någon som har tips om lokal som är
tillgänglig fredag-söndag. Det behöver dessutom finnas montrar som går att låsa så vi
kan lämna kvar utställda föremål under nätterna. På utställningen skulle vi visa
miniatyrer och gärna hur man gör vissa miniatyrer. Eva Malmsten och Jannica
Tingwall kommer att ha huvudansvar för jubileumsutställning, men de behöver många
andra som också kan komma med idéer och arbetsinsatser. Kontakta dem direkt eller
via e-post info@miniatyrsallskapet.se eller 08-7531461 (kvällstid) Marie Källberg.
13. Övriga frågor: inga frågor anmäldes
14. Mötet avslutas.
Vid protokollet

Marie Källberg, sekreterare
Justeras

Margot Kjellberg

Ann Collin

