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PROTOKOLL från Förbundsrådsmötet år 2018 med Förbundet TANKE OCH KÄNSLA - TOK
Mötestid:

Lördagen den 20 oktober 2018 kl. 11:00 – 11:20

Plats:
Birgittasalen på Margretetorps Gästgivargård i Hjärnarp, Ängelholms kommun
Närvarande: 9 röstberättigade av förbundets totalt 111medlemmar. (BURSTRÖM Bertil; ENGQUIST
Benkt; ERICSSON Barbro; JANSSON Eiler; NILSSON Annika; NILÉHN Birgitta; NILÉHN Jan-Erik; THYLANDER
Bo; WICKSTRÖM Christina.)
Deltagande icke-medlem: Britt TERNSTRÖM

_______________________________________________________________________________

§ 1. Förbundsrådsmötet öppnas
Förbundsordföranden Benkt Engquist hälsade de närvarande välkomna till årets förbundsrådsmöte.
Mötets ledning övertogs därefter av styrelseledamoten Barbro Ericsson.
§ 2. Fråga om förbundsrådsmötets behöriga utlysande
Mötet förklarades utlyst på stadgeenligt sätt och inom rätt tid.
§ 3. Val av ordförande för mötet
Till ordförande för mötet valdes Barbro Ericsson, Halmstad. Ständig sekreterare är Bertil Burström,
Ängelholm.
§ 4. Fråga om godkännande av dagordningen
Föreliggande dagordning godkändes.
§ 5. Föregående mötesprotokoll
Protokollet lästes upp av förbundssekreteraren och lades i justerat skick till handlingarna.
§ 6. Val av en person att jämte ordföranden justera dagens protokoll
Till justeringsperson valdes Annika Nilsson, Halmstad.
§ 7. Styrelsens förvaltningsberättelse
TOK:s ekonomiska verksamhetsberättelse genomgicks av förbundskassören Bo Thylander, Oxie.
Resultatet för år 2017 blev minus 20 172,00 kronor med balanserade tillgångar vid årets slut på
75 433,54 kronor.
§ 8. Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen undertecknad den 11 januari 2018 förelåg i skriftlig form från förbundets
revisor Ingrid Larsson, Malmö och lästes upp av mötesordföranden.
§ 9. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.
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§ 10. Val av förbundsordförande för en period av 3 år
Mötet beslutade enhälligt att omvälja Benkt Engquist till ordförande. Benkt beslutade att i styrelsen
omge sig med samma fyra personer som tidigare.
§ 11. Val av revisor för 1 år
Till ordinarie revisor omvaldes Ingrid Larsson, Malmö.
§ 12. Fastställande av årsavgiften för år 2019
Medlemsavgifterna fastställdes till 150 kronor för enskild medlem. Familjemedlem med samma
adress betalar 40 kronor.
§ 13. Inkomna motioner
Inga motioner förelåg.
§ 14. Övriga frågor
Förekom ej.
§ 15. Förbundsrådsmötet avslutas
Mötets ordförande Barbro Ericsson tackade de närvarande och särskilt ordföranden Benkt Engquist
för förflutet verksamhetsår och avslutade mötet.

Vid protokollet, dag som ovan:
……………………………….…..

……………………..……………

Bertil Burström, Förbundssekreterare

Barbro Ericsson, mötets ordförande

.......................................................
Annika Nilsson, mötets justeringsperson

Benkt Engquist, Förbundsordförande: ………………………………

Bilaga: 1 blad räkenskaper för år 2017

_____________________________
Efter mötet erhöll närvarande medlemmar varsin papphylsa med en originallitografi av José Liard.
Benkt höll därefter ett föredrag med bildvisning om den berömda tyska konstnärinnan Paula
Modersohn-Becker, Dresden, 1876 – 1907, Worpswede.
TOK-dagen avslutades med en subventionerad lunch vid ett dignande smörgåsbord.

