Protokoll fört vid årsmöte med Sällskapet Pilsnerfilmens Vänner 2019-02-26
Lokal:
Närvarande:

Eklunda Bio, Bestorp
Ett åttiotal medlemmar

1

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

2

Val av mötesordförande
Till mötesordförande väljs Carl Fredrik Graf, vår nytillträdde landshövding som
kort presenterar sig.

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 Birgitta Höglund och Marie-Louise
Brofors.

6

Dagordningen
Föreliggande förslag till dagordning fastställs.

7

Verksamhetsberättelsen
Verksamhetsberättelsen uppläses och 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 235 betalande medlemmar, en ökning med tio
sedan föregående år.
Det egna kapitalet per 2018-12-31 uppgick till 61 845,84 kr.
2018 års resultat blev ett plus på 8 197 kr. att jämföra med 9 710 kr året innan.
Trots ej fullsatta salonger på filmkvällarna blev intäkterna dessa kvällar 40 820
kr och gav ett överskott på 9 445 kr i förhållande till omkostnaderna dvs.
förtäring, filmkostnader, lokalhyra etc., att jämföra med 4 319 kr föregående år.
Överskottets storlek år från år har sin orsak i filmhyran som kan variera kraftigt
beroende på film.
Medlemsavgifterna på 12 340 kr gav ett överskott på 1 552 kr i förhållande till
övriga kostnader, dvs. utöver kostnaderna för filmkvällarna.
Den av kassören upplästa rapporten fastställs och läggs med godkännande till
handlingarna.

9

Revisionsberättelsen
Lars Ristenstrand läser upp revisionsberättelsen som med godkännande läggs till
handlingarna.

10

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

11

Styrelseval
Till föreningsordförande för ett år väljs Göran Winström (omval),
Till styrelseledamöter för två år väljs Göran Karlsson, Ulla Uvebrant och SvenÅke Brofors (samtliga omval)
(kvarstående för ett år är Åke Höglind, Marie-Louise Brofors och Birgitta
Edelman).
Till styrelsesuppleant för två år väljs Ulla Faleij (omval)
(kvarstående för ett år är Lennart Angvik).

12

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

13

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

14

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

15

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

16

Årsavgift för 2020
Kassören föreslår oförändrad årsavgift för 2020 – för enskild medlem 65 kr och
100 kr för par med samma adress. Årsmötet beslutar i enlighet med kassörens
förslag.

17

Avslutning
Mötesordföranden tackar för förtroendet att leda årsmötet.
Ordföranden Göran Winström framför de närvarandes tack för ett väl genomfört
möte och överlämnar en blomsterbukett till mötesordföranden som därefter
förklarar årsmötet avslutat.
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Sekreterare
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