Kallelse till Föreningsstämma i
Miniatyrsällskapet
lördagen den 21 april 2017 kl. 13.00
i Hartwickska huset, Sankt Paulsgatan 39A
Miniatyrsällskapet styrelse inbjuder härmed samtliga medlemmar till ordinarie
föreningsstämma år 2018 i Hartwickska huset på Södermalm
OBS! Motioner till föreningsstämman behöver vara styrelsen tillhanda senast
den 6 april.
I samband med stämman kommer vi att bjuda på lunch i form av sallad- samt
kaffe/te och kaka. Vi behöver därför veta i förväg hur många som kommer.
Elisabet Hesseborn kommer att berätta om hur hon lär sig om epokerna/stilarna
hon är intresserad av och sedan återskapar i miniatyr.

Vi kommer traditionsenligt att lotta ut ett antal fina miniatyrer bland dem som
deltar på föreningsstämman.
Plats: Hartwickska huset, Sankt Paulsgatan 39A. Närmaste T-bana Mariatorget
Tid: Kl.13.00 - ca kl.15.30
Kostnad: Miniatyrsällskapet bjuder.
Anmälan: Anmäl dig via Simple Signup senast fredag 13 april
eller via Christina Ragnö, tel kvällstid 08 15 40 50 e-post christina@ragno.se

Protokollet kommer att finnas på hemsidan eller kan beställas på
info@miniatyrsallskapet.se

Medlemmarna i Föreningen Miniatyrsällskapet
2018 års ordinarie föreningsstämma
lördagen den 21 april 2018
Dagordning
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
a)
b)
c)
d)
e)

Fastställande av röstlängd för mötet
Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst
Fastställande av dagordning för mötet
Val av ordförande och sekreterare vid mötet
Val av två protokolljusterare och rösträknare
a) Styrelsens verksamhetsberättelse
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning)
Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
Fastställande av medlemsavgiften 2019
Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande
verksamhetsåret
Val av
föreningens ordförande för en tid av ett (1) år
halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) år
1 suppleant för en tid av ett (1) år
1 revisor och 1 revisorssuppleant för en tid av ett (1) år
2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år, av vilken en skall utses till
ordförande

Nuvarande styrelse:
Ordförande: Weronica Löhr
Kassör: Marie Hosinsky (vald 2016)
Sekreterare: Marie Källberg (vald 2016) ej omval
Ledamöter: Christina Ragnö (vald 2017) avgår, Catharina Stierngranat (vald 2017), Anna
Werner suppleant
Adjungerad: Christina Lombard
Nuvarande valberedning
Britt-Mari Åblad
Berit Gyllenhammar

Nuvarande revisor
Anna Colliander
Birgitta Lindencrona
12.
13.
14.

Behandling av styrelsens förslag och inkomna förslag från medlemmar
Övriga frågor
Mötet avslutas

Verksamhetsberättelse för 2018
Härmed får styrelsen för Föreningen Miniatyrsällskapet avge följande verksamhetsberättelse
för verksamhetsåret 2017 (1 januari- 31 december).
Styrelsen har haft 6 protokollförda styrelsesammanträden. Styrelsen har därutöver mail- och
telefonkontakt nästan varje vecka.
Under året har tre medlemsbrev med information om kommande aktiviteter och ett extra
medlemsblad (kallelse till föreningsstämman) skickats per post och med e-post till
medlemmarna. Föreningens hem- och facebooksida har kontinuerligt uppdaterats och länkar
till mässbilder har lagts upp på hemsidan.
Medlemmarna har under 2017 erbjudits 9 aktiviteter (arrangör/kursledare anges efter
aktiviteten)
5 februari
Rosenskära med Gunilla Tronje - blomsterkurs
15 februari
Tyger från alla epoker
18 mars
Stockholms Miniatyrmässa - mässgruppen & styrelsen
8-9 april
IPMS - Skytteholms Skola. Medlemmar & styrelsen
7 maj
Dockmoran utflykt - styrelsen
20 september
Bergrummet - styrelsen
4 oktober
Välkommen alla nya medl. på träff - styrelsen
14 oktober
Stockholms miniatyrmässa - styrelsen och mässgruppen
6 november
Få föremål att se gamla ut, fortsättningskurs med Jonas
Vi hade vår årsstämma 2017 i Kvarnstugan i Danderyd där Jenny Myrsell från Millesgården
höll ett föredrag om sin samling av Mumin, berätta kort om Tove Jansson samt om
Muminhuset.Miniatyrsällskapet stod för samtliga kostnader.
Styrelsen har anordnat Stockholms Miniatyrmässa vid två tillfällen under året och då
presenterat föreningen och dess aktiviteter. Vi hade på vår mässan en helt kontantfri kassa och
besökarna kunde betala med Swish, kort eller köpa förköpsbiljetter. Vi hade nästan 550
besökare och ca 3 personer klagade på att vi ej tog kontanter.
Utställarna väljer själva hur dom gör med betalningar.Vid dessa presentationer värvades ett
antal nya medlemmar. Vi har nu över 200 medlemmar.
Vi har också valt att gå över till att skicka ut alla medlemsbrev per e-post och det har fungerat
bra, lätt för oss att påminna inför aktiviteter.
Inför mässan anmäler sig dom flesta utställarna via Simple SignUp och vi har tagit fram en ny
broschyr samt utökat mässan så fler kan ställa ut.
Miniatyrsällskapet deltog med föreningsinformation på IPMS 08-Open i april. Enskilda

styrelsemedlemmar har även intervjuats i media under året och därmet kunnat sprida
information om föreningen.
Styrelsen

Miniatyrsällskapets verksamhetsplan för år 2018
För 2018 har redan ett antal våraktiviteter genomförts och några aktiviteter har ställts in
eftersom det varit för få anmälda.. Medlemsbrevet januari- mars gick ut till medlemmarna per
e-post och var aktiviteter som besök av Mitt 50-tal på Nordiska Museet, dessvärre blev dom
två andra kurserna inställda, parfymflaskor och hur man får föremål att se gamla ut med Jonas
Dahlberg. Föreningsstämman med förtäring, lotteri och föredrag hålls 21 april i Hartwicksa
Huset på söder.
Även i år är det en miniatyrutställning av våra medlemmars miljöer/skåp på IPMS Expo i
Solna 7-8 april.Välkomna till Skytteholms Skola.
I april blir det lamp kurs hos Cilla/Minst.com.
Till hösten planeras nya kurser, föredrag och eventuell utflykt, bl a en
kurs med Elga Koster 28-30 september.
Styrelsen planerar att ha minst fyra protokollförda möten. Fortsättningsvis kommer vi att
bidra med en text om föreningen samt bilder i tidningen Miniatyrvärlden en gång per år.
Vi kommer även kontinuerligt uppdatera vår hemsida och Facebook.

Styrelsen

