Protokoll fört vid Folkets Bio Luleås årsmöte 12 februari 2019

Närvarande: Dennis Krogh Vennemo, Johan Sundberg, Börje Ekström, Jan Bos, Anna Landberg,
Susann Jonsson, Eva Lindström, Joar Nilsson, Aron Tideström, Laura Purdy, Birger Isaksson, Tomas
Bresky, Siri Pekkari och Andreas Hoffsten.
Plats: Salong 2 på Royal, Nygatan 1.
1. Ordförande Andreas Hoffsten förklarade mötet öppnat
2. Mötet befanns vara stadgeenligt utlyst
3. Val av mötesfunktionärer
A. Till mötesordförande valdes Susann Jonsson.
B. Till mötessekreterare valdes Andreas Hoffsten.
C. Till att justera protokollet valdes Dennis Krogh Vennemo och Tomas Bresky.
4. Dagordningen och röstlängden fastställdes
5. Styrelsens årsberättelse
A. Styrelsens verksamhetsberättelse lästes upp och godkändes av mötet.
B. Den ekonomiska rapporten lästes och godkändes efter diskussion.
6. Revisorns rapport lästes upp av ordföranden och godkändes av mötet
7. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018
8. Verksamhet 2019
A. Verksamhetsplanen för år 2019 lästes upp och godkändes av mötet.
B. Budgeten för kommande år föredrogs av kassören och kunde sen läggas till handlingarna
efter diskussion sett mot bakgrund av vad som sker per den 31.8 då vårt avtal med SF
Bio/Filmstaden upphör.
9. Fastställande av medlemsavgift
Medlemsavgiften fastställdes till 250:-/år. Något som mötet beslöt ska börja gälla från
höstens säsongstart. Avgiftshöjningen tillfaller lokalföreningen.
10. Motioner
En motion från Johan Stix Schödin hade inkommit försent men behandlades i god anda.
Motionens andemening om en förändrad och förenklad prissättning på biljetter tog årsmötet
till sig och bestämde att hänskjuta motionen till den kommande styrelsen att behandla.
En motion från Birger Isaksson gällande utskick av kallelser till årsmöten godkändes. Från och
med nu krävs inte längre att kallelser sänds per post enligt våra stadgar.

11. Fastställande av styrelsens arvoden
Styrelsens arvoden bestämdes till motsvarande medlemsavgiften. Samt det sedvanliga
arvodet till kassören på 998:-/år.
12. Val av föreningsfunktionärer
A. Till ordförande i Folkets Bio Luleå valdes på två år Andreas Hoffsten. Till kassör valdes Joar
Nilsson, likaså på två år. Eva Lindström, Johan Stix Schödin valdes bägge till ledamöter på två
år.
I ett fyllnadsval som ersättare för Anna Landberg och Birgitta Lindström som valt att avgå i
förtid valdes Laura Purdy respektive Aron Tideström på vardera ett år.
B. Som revisor förordades Anna Lindblom på Revikus. Årsstämman noterar att det är köp av
revisorstjänst som avses.
C. Till ny valberedning valdes Birgitta Lindström, Birger Isaksson samt Anna Landberg med den
senare som sammankallande.
13. Övriga ärenden
Diskuterades verksamhetens behov av ytterligare volontärer. Flera goda förslag uppkom.
14. Mötet avslutades
Tack alla som kom och tack för engagerade inlägg.

Luleå den 16 februari 2019

Andreas Hoffsten, mötessekreterare
Justeras:

Tomas Bresky

Dennis Krogh-Vennemo

