PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTE I GEFLEKERAMIKENS VÄNNER DEN
26 MARS 2017

§ 1. Mötets öppnande
Ordförande Kristina Lindkvist öppnade mötet och hälsade välkommen.
§ 2. Val av ordförande
Till ordförande valdes Kristina Lindkvist.
§ 3. Val av sekreterare
Till sekreterare för mötet valdes Elvy Österlund.
§ 4. Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen lästes upp av ordförande Kristina Lindkvist.
§ 5. Resultat- och balansräkning
Resultat- och balansräkningen genomgicks. Bankkontot är uppsagt och fr o m nu
används endast plusgiro. Ekonomin är fortsatt god.
§ 6. Revisionsberättelse
Ordföranden läste upp revisionsberättelsen som ej innehöll någon erinran mot
redovisade siffror.
§ 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
§ 8. Val av ordförande för 1 år
Omval av Kristina Lindkvist.
§ 9. Val av övriga styrelseledamöter för 1 år
Omval av Anita Lundgren, ledamot
Nyval av Anki Börjesson, kassör
Nyval av Inger Moström, sekreterare
§10. Val av revisor för 1 år
Omval av Anki Lundgren.
§11. Val av valberedning för 1 år
Omval av Björn Holm, sammankallande
Omval av Ingemar Lundgren
Nyval av Elvy Österlund

§12. Årsavgift
Ingen ändring av nuvarande årsavgift 150:§13. Verksamhetsplan 2017
Ordförande Kristina Lindkvist berättade om ett styrelseförslag till en gemensam resa
10-13 augusti (4 dagar) kunde vara av intresse. Resan utgår med buss från Gävle och tar upp
resenärer utefter vägen på några lämpliga ställen. Resans höjdpunkter blir Vickleby på Öland
där Paul Percy (105 år)och dotter Anne tar emot. Gabrielverken, Timmernabben, norr om Kalmar där Lars Burmeister möter upp. Vidare Karlskrona Porslinsmuseum samt Smålands Glasmuseum i Växjö. Tre övernattningar samt måltider på lämpliga ställen. Föreningen sponsrar
guidningar och buss. Priset beräknas till 3.000 – 4.000:-/person. Minimiantal 20-25 personer
för att resan skall bli av. Meddela gärna Kristina Lindkvist så snart som möjligt om intresse
finns från din/er sida.
Ebeling-museet i Torshälla fyller 20 år i år. Detta kommer att firas med utställningen
”Ebeling på Steninge”. Vernissage den 2 september. Utställningen pågår en månad.
Ni som har föremål av Ebeling tillverkade på Steninge och önskar delta meddela Björn
Holm senast den 1 juni, tel: 070-7484697.
Den årliga keramikutställningen med försäljning blir den 9 sept – 17 sept. Listorna över
föremål skall vara Björn Holm tillhanda senast den 31 augusti. Museet tar som vanligt 20 %
provision.
Andra förslag till upplevelser framöver framfördes såsom Ewald Dahlskog i Stockholm,
resa till Gotland, resa till Norge, (Egersund, Porsgrunn).
§14 Övriga frågor
Styrelsen föreslog tre nya hedersledamöter, nämligen Jan Trost, Paul Percy och Ann Percy.
Beviljades med acklamation av mötesdeltagarna.
§15. Mötets avslutande
Ordförande Kristina Lindkvist tackade för visat intresse och mötet avslutades med en avtackning av Anita Persson och Elvy Österlund. Vackra orkidéer överlämnades.
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