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Årsmötesprotokoll Kreativt och Tekniskt Forum i Blekinge                    
från sammanträde 2013-03-14 på Kreativum. 

§1   Föreningensordförande Anders Jansson öppnade mötet och hälsade medlemmarna 
välkomna. Dagordningen godkändes. 

§2   Anders Jansson valdes till mötesordförande och Boo-Walter Eriksson till 
mötessekreterare. 

§3   Bengt Cedell och Inge Gustafsson valdes till justeringsmän och rösträknare för mötet. 

§4  Mötet konstaterade att medlemmarna blivit stadgeenligt kallade. 

§5   Mötet konstaterade att röstlängden skulle justeras om behov uppstod under mötet. 

§6   Beslöts att alla närvarande hade rätt att yttra sig under mötet. 

§7   Ordföranden gick igenom verksamhetsberättelsen enligt de utdelade dokumenten. 
Bokslutet 2012 i sammandrag redovisades av ordföranden. Han läste även upp 
revisionsrapporten. 

§8   Resultat- och balansräkningen fastställdes av årsmötet och resultatet överfördes i ny 
räkning. 

§9   Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2012. 

§ 10  Verksamhetsplanen för 2013 föredrogs av ordföranden enligt utdelat dokument. Mötet 
godkände denna. 

§11  Föreslagen budget för 2013 godkändes av mötet. 

§12  Mötet beslutade att medlemsavgifterna för 2014 skall vara oförändrade. 1000kr för 
företag/organisation, 200kr för enskild och 100kr för extrakort inom familjen. 

§13  Till ordförande för 2013 valdes Anders Jansson. Ledamöter i styrelsen valdes i enlighet 
med valberedningens förslag (se bilaga). 

§14  Revisorer och revisorssuppleantvaldes enligt valberedningens förslag (se bilaga). 

§15  Till valberedning valdes, Veine Sjödahl sk,  Sture Larsson och Jarid Nilsson. 

§16  Mötet beslutade att uppdra åt styrelsen att under tiden intill nästa årsmöte utse 
företrädare för föreningen i olika sammanhang. 

§17  Inga övriga ärenden förelåg som hänskjutits till årsmötet. 

§18  Ordföranden Anders Jansson tackade medlemmarna för uppmärksamheten och 
avslutade mötet. 

Bilagor: Valberedningens förslag, verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och 
ekonomisk redovisning för  2011. 
Före årsmötet hade medlemmarna fått en rundvandring med guide på Blekinge Exotiska 
Värld som ligger i anslutning till och samarbetar med Kreativum i kombibiljetter. 
 

Anders Jansson                                                                    Boo-Walter Eriksson 
Ordförande                                                                            Sekreterare 

Justeras 
 

Bengt Cedell                                                                    Inge Gustafsson 


