ART

Illustratörcentrums årsmöte 2017

TID

Onsdagen den 26 april, kl. 16:00 – 17:30

PLATS

Adamsky Studio, Åsögatan 115, Stockholm
Ta med dig dessa handlingar till mötet!

DAGORDNING
§ 1. Mötet öppnas. Upprop och anteckning av
närvarande medlemmar
§ 2. Val av ordförande för mötet
§ 3. Val av sekreterare
§ 4. Val av justeringspersoner tillika rösträknare
§ 5. Fråga om mötets behöriga utlysande
§ 6. Fastställande av dagordning
§ 7. Föredragning av styrelsens årsberättelse
och årsredovisning samt revisorernas berättelse
§ 8. Beslut om fastställelse av balansräkning och
resultaträkning
§ 9. Beslut om disposition beträffande föreningens
vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning
§ 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
§ 11. Information om pågående arbete och
föredragning av budget
§ 12. Motion: Höjning av medlemsavgiften
§ 13. Motion: Uppdatering av stadgar. Suppleant till
styrelsen.
§ 14. Val av ledamöter enligt valberedningens förslag
§ 15. Val av valnämnd och sammankallande
§ 16. Val av revisor och revisorssuppleant
§ 17. Övriga frågor
§ 18. Mötets avslutande

§ 14. Val av ledamöter enligt valberedningens förslag
Nils-Petter Ekwall omval 2 år
Erica Jacobson omval 2 år
Emili Svensson omval 2 år
Arvid Tappert nyval 2 år

Anders Flood 1 år kvar
Janette Bornmarker 1 år kvar
Henrik Franklin 1 år kvar
Josefine Engström 1 år kvar
Sofia Scheutz 1 år kvar

§ 12. Motion, Höjning av medlemsavgiften

Motion till Illustratörcentrums föreningsstämma 26 april 2017
Motionär: Anders Flood
Höjning av medlemsavgiften
Driften av Illustratörcentrums verksamhet bekostas av intäkterna från Kulturrådets
årliga bidrag samt medlemsavgifterna. Andra intäkter finns men är marginella. Vissa
projekt är självfinansierade, t.ex. katalogen och vissa kurser.
Bidraget från Kulturrådet låg på samma nivå under 13 år fram till i år 2017 då det
ökades med 50 000 kr. Denna ökning vill Kulturrådet se som ett incitament för
ökad satsning på kompetensutveckling för medlemmarna.
Trots att Illustratörcentrums ledning alltid är mycket kostnadsmedveten i sina
beslut ökar våra utgifter i takt med fler projekt och generell prisökning. Vi följer
avtalsenlig löneutveckling och använder oss av professionella konsulter och
leverantörer som höjer sina priser årligen. Att vi som ideell förening inte kan dra av
momskostnaderna ökar effekten av alla prisökningar.
Illustratörcentrum införde en årsavgift på 340 kr för alla medlemmar år 2010. Innan
dess var medlemmar i Svenska Tecknare anslutna utan avgift. År 2014 höjdes
årsavgiften till 400 kr. Svenska Tecknare ger ett ekonomiskt bidrag på 200 kr till
avgiften för sina medlemmar, vilket gör att de idag betalar halva kostnaden. Om
detta bidrag beslutar Svenska Tecknare.
Vår verksamhet fyller en viktig funktion för oss medlemmar. Det är viktigt att
organisationen inte stagnerar för att ökade kostnader inte möts med ökade
intäkter. Ett sätt att påverka detta är att höja medlemsavgiften med rimliga
intervaller och påslag. I åtanke för kommande års ökade satsningar för
medlemmarna anser jag därför att det nästa år är lämpligt att införa en ökning med
100 kr per år.
Jag yrkar därför att föreningens medlemsavgift höjs från 400 kr per år till 500 kr
per år fr.o.m. 2018.

§ 13. Uppdatering av stadgar. Suppleant till styrelsen.

Motion till Illustratörcentrums föreningsstämma 26 april 2017
Motionär: Anders Flood
Illustratörcentrums styrelse består av ordförande och 8 ledamöter som väljs på två
år av årsmötet/föreningsstämman. Om en ledamot av något skäl blir förhindrad att
delta i arbetet under en längre tid finns det behov av en suppleant. Detta blir
formellt viktigt vid t.ex. undertecknandet av föreningens årsredovisning.
Nuvarande lydelse:
§10 Styrelse och arbetsutskott
1. Styrelsen utses av årsmötet och består av ordförande samt åtta ledamöter,
valda på två år på sådant sätt att vartannat år utses ordförande och fyra
ledamöter, vartannat år fyra ledamöter.
Jag yrkar att föreningen fr.o.m. föreningsstämman och en extrastämma 2017
ändrar sina stadgar till:

§10 Styrelse och arbetsutskott
1. Styrelsen utses av årsmötet och består av ordförande samt åtta ledamöter samt
en suppleant, valda på två år på sådant sätt att vartannat år utses ordförande och
fyra ledamöter, vartannat år fyra ledamöter och en suppleant.
En stadgeändring kräver två på varandra följande föreningsstämmor, varav en
ordinarie. Mellan föreningsstämmorna ska minst en månad förflyta. Jag föreslår
därför att det slutliga beslutet om uppdaterad stadga, om föreningsstämman
godkänner, fattas på en extrastämma under året.

