ART

Illustratörcentrums årsmöte 2019

TID

Torsdag den 25 april, kl. 14.20 – 15.20

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. Motioner: Tillägg till stadga och justering av
ändamål.
§ 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, 2020
Henrik Franklin, 2020
Magnus Bard, 2020
Markus Johnson, 2020
Jenny Soep suppleant, 2020

Valeria Hedman, omval 2021
Erica Jacobson, omval 2021
Alexis Holmqvist, nyval 2021
Fredrik Anvin, nyval 2021
Lena Trapp, nyval 2021

§ 12. Motioner:
Motion till Illustratörcentrums föreningsstämma 25 april 2019
Motionär: Josefine Engström
Förtydligande av arbetsutskott
Jag yrkar att föreningen fr. o m föreningsstämman och en extrastämma 2019 gör
ett tillägg och justeringar i sina stadgar med:
§10 Styrelse och arbetsutskott
2. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, som tillsammans med ordföranden,
verksamhetsledaren och kassören utgör föreningens arbetsutskott.
12. Arbetsutskottet bereder förslag till styrelsemöten och har befogenhet att
hantera löpande ärenden. Beslut inom arbetsutskottet redovisas vid påföljande
styrelsemöte och kan ändras av styrelsen.
§1 Ändamål
Illustratörcentrum är en ideell förening för yrkesverksamma bild- och formskapare
inom illustration, grafisk formgivning, serieteckning och animation. Föreningens
ändamål är att skapa goda förutsättningar för medlemmarnas yrkesutövning.
Föreningen ska därvid särskilt:
1. i samverkan med näringsliv, civilsamhälle och offentliga institutioner skapa
fler och bättre arbetsmöjligheter i hela landet, samt verka för att finna nya
arbetsområden för medlemmarna
2. underlätta kontakt mellan uppdragsgivare och föreningens medlemmar och
agera som uppdragsförmedlande länk mellan parterna.
3. vidareutbilda medlemmarna, stärka deras ställning på
arbetsmarknaden och verka för en hållbar arbetssituation för yrkeskåren i
stort.
4. synliggöra bildens och formgivningens samhälleliga betydelse och värde
samt verka för åsikts- och yttrandefrihet.
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 och justering, om
föreningsstämman godkänner, fattas på en extrastämma under året.

