ART

Illustratörcentrums årsmöte 2018

TID

Tisdag den 24 april, kl. 15.20 – 16.20

PLATS

Illustratörcentrum, Hornsgatan 103, 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: Tillägg till stadga. Ickemedlemmar som
ledamöter i 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
Josefine Engström omval 2 år
Henrik Franklin omval 2 år
Magnus Bard nyval 2 år
Marcus Gärde nyval 2 år
Markus Johnson nyval 2 år
Jenny Soep suppleant 2 år

Nils-Petter Ekwall 1 år kvar
Valeria Hedman 1 år kvar (tidigare suppleant)
Erica Jacobson 1 år kvar
Emili Svensson 1 år kvar

§ 12. Tillägg till stadga. Ickemedlemmar som ledamöter i styrelsen.

Motion till Illustratörcentrums föreningsstämma 24 april 2018
Motionär: Anders Flood
Illustratörcentrums styrelse består av ordförande och 8 ledamöter samt en
suppleant. Samtliga väljs på två år av årsmötet/föreningsstämman. I föreningens
stadga finns ingen skrivning om att styrelseledamöterna skall vara medlemmar i
Illustratörcentrum. Troligen har detta uppfattats som en självklarhet och mig
veterligen har ingen ickemedlem suttit i styrelsen.
Att ha en eller flera ledamöter i en föreningsstyrelse som inte själva är föreningsmedlemmar är inte ovanligt och kan vara berikande för styrelsearbetet. Då med
tanken för Illustratörcentrum att de skulle ha branschkunskaper, men inte som
leverantörer utan som beställare, och att deras erfarenheter därigenom skulle
bidra till kloka strategiska och taktiska beslut.
Tanken kring detta har väckts på Illustratörcentrums styrelsemöten. Men då det
inte finns reglerat i stadgan, vill jag förekomma med ett tillägg inför framtida
invalsprocesser.
Jag föreslår att det tillförs i stadgan att max två av styrelsens ledamöter kan vara
ickemedlemmar om årsmötet tycker att deras kompetenser kan bidra till styrelsearbetet.
Således:

Jag yrkar att föreningen fr o m föreningsstämman och en extrastämma 2018 gör
ett tillägg i sina stadgar med:
§10 Styrelse och arbetsutskott
11. Till styrelsen kan två ledamöter väljas som själva inte är medlemmar i
Illustratörcentrum. De/den skall med sin kompetens och kunskap kunna bidra till
styrelsens arbete utifrån föreningens stadgade ändamål. Antalet ledamöter i
styrelsen utan medlemskap i Illustratörcentrum får inte överstiga två.
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 tillägg till stadgan, om föreningsstämman
godkänner, fattas på en extrastämma under året.

