
Fanfaren – Film i Farsta årsmöte den 6 mars 2016 

 

1. Mötet öppnades av föreningens ordförande Maria Asplund Sandell som hälsade de 5 

närvarande medlemmarna varmt välkomna till årsmötet. 

2. Mötet beslöt att det utlysts enligt stadgarna. 

3. Dagordningen godkändes. 

4. Till mötesordförande och sekreterare valdes Maria Asplund Sandell och Ingela Håkansson   

Till justerare och rösträknare valdes André Linder och Petra Sundström. 

5. Frågan om justering av röstlängd bordlades för att behandlas om det behövdes. 

6. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2015, bilaga 1 till originalprotokollet, kommenterades 

av ordföranden och flera mötesdeltagare.  Mötet beslöt att lägga berättelsen till 

handlingarna. 

7. Den ekonomiska berättelsen, bilaga 2 till originalprotokollet, föredrogs av kassören. Allt 

arbete i övrigt görs frivilligt. Mötet beslöt lägga berättelsen till handlingarna. 

8. Revisionsberättelsen föredrogs, mötet beslöt lägga den till handlingarna. 

9. Revisorn hade i sin berättelse, bilaga 3 till originalprotokollet, föreslagit att resultat- och 

balansräkningen fastställs samt att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 

räkenskapsåret 2015. Mötet beslöt i enlighet med revisorns förslag. 

10. Styrelsen redovisade sitt förslag till verksamhetsplan för 2016, bilaga 4 till originalprotokollet.  

Särskilt viktigt är det att marknadsföra filmklubben ännu mera så att flera betalar 

medlemsavgift och deltar i filmvisningarna. En viktig uppgift för styrelsen under 2016 är att 

ro projektet Ny filmduk i hamn. Kulturnämnden har beviljat 55 000 kronor för ändamålet. 

Styrelsen har ett tungt uppdrag att arbeta vidare med detta.  

Mötet kompletterade verksamhetsplanen med aktiviteter i samband med Farsta 

Kulturfestival den 7-8 juni.  

Mötet godkände styrelsens verksamhetsplan med kompletteringar. 

11. Kassören presenterade styrelsens förslag till budget 2016, bilaga 5 till originalprotokollet.  

Mötet godkände förslaget till budget. Mötet fastställde oförändrad medlemsavgift som är 

100 kronor per medlem och termin. 

 

12. Val av styrelse 

a) Ordförande:  Petra Sundström valdes  för ett år 

b) Kassör:  Ingela Håkansson valdes för ett år 

c) Beslöts att styrelsen ska ha maximalt 5 ledamöter 

d) Valdes Maria Asplund Sandell, André Linder och Anna Östlund till ordinarie ledamöter för 

ett år. 

13. Valdes Robert Olsson till revisor för ett år. 



14. Beslöts att ordföranden och kassören var för sig är firmatecknare. 

15. Beslöts att ovanstående beslut om firmatecknare är omedelbart justerat. 

16. Valdes Irma Hansson till sammankallande i valberedningen. Ordförande fick i uppdrag att 

finna ytterligare en person att ingå i valberedningen.  

17. Inga övriga frågor fanns. 

18. Mötet avslutades, alla deltagare tackades för att de kommit till mötet. 

 

Vid protokollet 

 

Ingela Håkansson 
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Petra Sundström  André Linder 

                                                         


