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Protokoll fört vid årsmöte med Sällskapet Pilsnerfilmens vänner 2020-02-25

Lokal:
Närvarande:

Eklunda Bio, Bestorp
Ett sjuttiotal medlemmar

1

Öppnande
Ordförande Göran Winström hälsar medlemmarna välkomna och förklarar
årsmötet öppnat.

2

Val av mötesordförande
Till mötesordförande väljs Peder Claesson som tackar för förtroendet och ger en
kort historik.

3

Val av mötessekreterare
Till mötessekreterare väljs Birgitta Edelman.

4

Årsmötets behöriga utlysande
Årsmötet förklaras behörigen utlyst.

5

Val av protokolljusterare tillika rösträknare
Till protokolljusterare tillika rösträknare väljs Lennart Palm och Nils Sörensson.

6

Dagordningen
Föreliggande förslag till dagordning fastställs.

7

Verksamhetsberättelsen
Verksamhetsberättelsen kommenteras av ordförande Winström – bland annat har
sex filmer visats, ett lyckat 20-årsjubileum har firats och en resa till Stockholm med
besök på filminstitutet och Sveriges Radio har ägt rum.
Verksamhetsberättelsen läggs därefter med godkännande till handlingarna.

8

Kassörens rapport
Kassören, Sven-Åke Brofors, redogör för föreningens ekonomiska ställning och
meddelar att den är god.
Föreningen hade vid årsskiftet 215 betalande medlemmar, en liten minskning
sedan föregående år.
2019 års resultat blev ett minus på 28 689 kr, beroende framför allt på subvention
med 249 kr per betalande gäst vid 20-årsjubileet.
Det egna kapitalet uppgick vid årets slut till 33 156,81 kr.
För övrigt hänvisas till det bilagda bokslutet.
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Den av kassören upplästa rapporten fastställs och läggs med godkännande till
handlingarna.
9

Revisionsberättelsen
Revisionsberättelsen uppläses av Günter Hülse och läggs därefter med
godkännande till handlingarna.

10

Ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

11

Styrelseval
Till föreningsordförande för ett år väljs Göran Winström.
Till styrelseledamöter för två år väljs Marie-Louise Brofors och Birgitta Edelman
(omval) och Rolf Edelman (nyval efter Åke Höglind som undanbett sig omval) samt
efter Göran Karlsson som avgått väljs Anders Karlsson för ett år (nyval)
(kvarstående för ett år är Ulla Uvebrant och Sven-Åke Brofors).
Till styrelsesuppleant för två år väljs Lennart Angvik (omval)
(kvarstående för ett år är Ulla Faleij).

12

Val av två revisorer
Till revisorer för ett år väljs Günter Hülse och Lars Ristenstrand (omval).

13

Val av en revisorssuppleant
Till revisorssuppleant för ett år väljs Lena Beyron (omval).

14

Val av klubbmästarkommitté
Till klubbmästarkommitté väljs Ulla Uvebrant (sammankallande), Ulla Faleij, Ulla
Höglind, Marie-Louise Brofors samt Ingemar Fhager (samtliga omval).

15

Val av valberedning
Till valberedning för ett år väljs Bo Norman (sammankallande), Gunnar Wenngren
samt Håkan Johansson (samtliga omval).

16

Årsavgift 2021
På grund av 2019 års resultat föreslår kassören en höjning av årsavgiften till
120 kr/par och 80 kr/ensam. Årsmötet beslutar i enlighet med kassörens förslag.
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17

Övriga frågor
Som svar på frågan om filmvisning under den mörka årstiden skulle äga rum en
eftermiddag i stället för på kvällen visas medelst handuppräckning att man helst
vill ha fortsatt kvällsvisning.
Det har framkommit att några medlemmar tycker resan är lång och mörk och
skulle önska någon form av organiserad samåkning men oklart hur.

18

Avslutning
Mötesordförande Peder tackar styrelsen för väl utfört arbete samt ser ljust på
framtiden med många trevliga filmer och förklarar därefter mötet avslutat.
Ordförande Göran Winström framför de närvarandes tack för ett väl genomfört
årsmöte, tackar valberedningen och Anders maskinist för gott arbete, välkomnar
de nya styrelsemedlemmarna samt överlämnar med ett varmt tack ett fång
tulpaner till Peder.

Birgitta Edelman
Sekreterare
Justerat

Lennart Palm

Nils Sörensson

