
Protokoll från Årsmöte 14-03-15 
1.  Anteckning av mötesdeltagare. 5,3 % av medlemskåren. Se separat närvarolista. 
2.  Val av mötesfunktionärer; ordförande: Nina Bondeson, sekreterare Göran Boardy, 
justeringsmän Eric Saline & Leif Samuelsson.  
3.  Fråga om mötets stadgeenliga utlysning.  OK  
4. Fastställande av röstlängd. Närvarolistan minus Anna Larsson  
5. Fastställande av dagordning. Punkten om serviceavgiftens storlek till p.16 - OK 
6.  Styrelsens förvaltningsberättelse för verksamhetsåret.  

Rapporter om ansökningar:  
(Jim om Journeyman´s walk) Jim rapporterade om Endegra och om vår EU-ansökan., 

(Göran om Bildspråkets elementära lättillgänglighet) För info om dessa projekt – se 
verksamhetsberättelsen. Diskussion om V-berättelsen i övrigt.  

Ser fin ut! Lägges till handlingarna. Bilaga 1 
7.  Revisorernas berättelse.  

Leif robertsson läste upp revisorernas berättelse. Revisorerna rekommenderade 
ansvarsfrihet för styrelsen för perioden. Leif berömde styrelsens arbete.  Bilaga 2 
Ekonomirapport och budget för 2014 
Klas Reinholdsson och Anna Larsson redogjorde för bokslutet.  En kort rapport om 
ekonomiutvecklingen under hösten. 
Se bifogat bokslut bilaga 3. 2013 års överskott kvittas mot ackumulerade förluster 
sedan tidigare.  
Budget för 2014 presenterades och diskuterades. Bilaga 4 

8.  Fråga om ansvarsfrihet. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet   
9.  Av styrelsen eller enskild medlem anmälda frågor.  

Frågan om momshantering.  Beslutades att ändra hanteringen av provisionsmomsen 
så att den läggs ovanpå nu aktuella försäljningspriser. Detta kommer att innebära en 
höjning av bladens priser med 10%. Bilaga 5 
Marie Falksten redogjorde för valberedningens förslag 
10. Val av ordförande. Nina Bondeson omvaldes 
11. Val av kassör.  Eric Saline omvaldes 
12. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter.  Göran Boardy, Klas Reinholdsson, 
Ea ten Kate samt Jacqueline Nowicka omvaldes 
13. Val av två revisorer jämte personliga suppleanter.   Ina Jansson, ordinarie med 
personlig suppleant: Maria Heed. Leif Robertsson, ordinarie med personlig suppleant: 
Mats Nielsen. 
14. Val av invalsnämnd.  Jim Berggren, Gun Ulriksson, Zehra Ay. 
15. Val av valberedning.  Frågan om ny valberedning hänskjöts till headhunting och 
höstmötet. 
16. Fastställande av årsavgift. Beslutades att höja serviceavgiften till 800:-/år -vilande 
medlemmars avgifter ligger kvar på 250:-,   -studerande betalar halv serviceavgift. 



17. Fastställande av styrelsearvoden.  Beslutades: Ingen ändring  
18. Fastställande av förmedlingsavgiftens storlek vid försäljning av medlemmarnas 
grafiska blad.  40, 35 och 25 % ligger kvar  
19. Fastställande av stödmedlems rabatt.   10% vid köp av medlemmars blad. 
20. Övriga frågor.  
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