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Årsstämma 25 augusti 2012
Protokoll fört vid den ajournerade årsstämman kl 15:00 i Martin Koch rummet,
Lagmansgården i Hedemora. Detta är en avskrift från och komplettering av det till stämman
distribuerade förslaget till dagordning och protokoll.
ÄRENDE
BESLUT
§1

Återupptagande av förhandlingarna

§2

Val av ordförande, sekreterare och
justerare för mötet

§3
§4

Godkännande av dagordning
Styrelsens redogörelse av fullgörande
av uppdrag i enlighet med
redogörelse i inledningen till denna
kallelse

§5

Överenskommelse med Hedemora
kommun angående Martin Koch
rummet

§6

Revidering av stadgarna

§7

Presentation av årsskriften 2012
”Lagmansgården – Martin Koch
rummet – Hedemoraparnassen”.

§8

Stadgeenliga val

Förklarade ordf AnnBritt Grünewald de ajournerade
förhandlingarna återupptagna.
Valdes till ordförande Birger Sjungargård
Valdes till sekreterare Birgitta Segerström
Valdes till justerare tillika rösträknare
Rolf Segerström och Lennart Svensson
Beslöts godkänna det utsända förslaget till dagordning.
Föredrogs styrelsens redogörelse för fullgörande av uppdrag
jämte avstämning och ekonomisk redovisning per 2012-0815. Bilaga 2. Lennart Svensson påpekade att han tidigare
argumenterade för att inte ajournera mötet – men röstades
ned och accepterar naturligtvis detta. LS belyste också sina
synpunkter om namntillägget ”Hedemoraparnassens vänner”.
LS menar att tillägget är onödigt och att Martin Koch
sällskapet är väl etablerat. LS argumenterade för att återuppta
utdelandet av ett Martin Koch pris, eventuellt vartannnat år.
Beslöts att:
Godkänna styrelsens redogörelse för fullgörande av uppdrag
och att lägga denna till handlingarna.
Godkänna den ekonomiska redogörelsen per 2012-08-15 och
att lägga den till handlingarna.
Bekräfta namntillägget ”Hedemoraparnassens vänner”.
Arbeta för att möjliggöra utdelandet av ett Martin Koch pris,
eventuellt vartannat år.
Föredrogs den utsända överenskommelsen med Hedemora
kommun. Bilaga 3. Beslöts att med godkännande lägga den
till handlingarna samt framfördes ett stort tack till Birger
Sjungargård för hans engagerade arbete som lett till en stabil
grund för sällskapets framtid.
De inför mötet utsända modifierade stadgarna ändrades på
förslag av Lennart Svensson i paragraferna 3 och 8 till en
formulering för att bättre stämma överens med modernt
föreningsliv. De under mötet utförda modifieringarna är
införda i Bilaga 4 till detta protokoll. Beslöts att anta dessa
förslag till reviderade stadgar.
Beslöts att mottaga denna och lägga den till handlingarna.
Framfördes också uppskattning och ett stort tack till Birger
Sjungargård för hans engagerade insats för att ta fram denna
skrift.
Beslöts att förlänga den prolongerade mandattiden för
nuvarande styrelse intill nästa årsstämma.
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§9

Fastställande av tid och plats för
nästa årsmöte.

§10 Årsstämmans avslutande

Beslöts att nästa årsstämma traditionsenligt skall hållas på
pingstaftonen 2013 den 18 maj kl 15 på S:t Paulusgården i
Hedemora
Förklarade ordföranden sammanträdet avslutat

Hedemora 120825

Justerat

Birgitta Segerström

Birger Sjungargård

Rolf Segerström
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till årsstämma 120825

TALA ÄR SILVER - MEN AVTAL ÄR GULD !

Hedemora Kultur- och Fritidsnämnd har under de senaste åren agerat gentemot sällskapet på ett sätt som
medfört allvarlig skada för verksamheten och föranlett att ordinarie årsstämma ajournerat sig för att
överväga nedläggning, därest ändrade förutsättningar för ett fortsatt samarbete med kommunen ej skulle
kunna åstgadkommas. Av denna redovisning framgår att skadan varit så stor, att sällskapet fått vidkännas en halvering av medlemsantalet.

Kommunstyrelsen har med beklagande av nämndens agerande och framfört en offentlig ursäkt, samt
upprättat ett avtal med sällskapet, vilket nu ligger till grund för det fortsatta samarbetet.
Detta avtal har skapat den grund sällskapet saknat för sin verksamhet och måste därför anses som en
av de viktigaste positiva händelserna under sällskapets trettioåriga historia!

Under denna redovisningsperiod 2012-01-01 -- 2012-08-15 har 10.000 kr utgåt till Kerstin Hedpris och
20.000 till verkställande av beslut angående förvärv av Martin Kochs självporträtt, Vänboken och
Gästboken. Årsskriften för 2012 har kunnat tas fram och distribuerats till medlemmarna, varför den
ekonomiska situationen för verksamhetsåret 2012 kan anses vara betryggande.

Mot bakgrund härav kan alltså de ekonomiska förutsättningarna för sällskapets fortsatta verksamhet
konstateras vara mer positiva än någonsin tidigare
Birger Sjungargård Kassör
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Detaljredovisning per 2012-08-15

Inrättades 2010 och har fått följande gåvor:
Centerpartiet Sverige
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Dalarnas Centerkvinnor
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Martin Koch Sällskapet
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Hedemora Kommun

5000

Hushållningssällskapet

1000
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520
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Bilaga 3
till årsstämma 120825

Överenskommelse mellan Martin Koch sällskapet Hedemora-parnassens vänner och
Hedemora Kommun.

Hedemora kommun har förklarat sitt stora intresse av att värna sällskapets verksamhet. Kommunen
har historiskt sett, på mycket förmånliga villkor, tillhandahållit sällskapet verksamhetslokaler och sett
detta som ett bevis på uppskattning för sällskapets aktiviteter.
Kommunen håller nu på med en genomlysning av sitt stöd till olika föreningsverksamheter med
syftet att jämställa det ekonomiska utfallet mellan föreningars verksamhetsstöd.
Parterna har därför träffat en överenskommelse med följande innehåll:
1. Kommunen tillhandahåller Martin Koch sällskapet verksamhetslokaler, det så kallade Martin
Koch rummet i fastigheten Ripan 6, enligt kommunens vid varje tid gällande taxor i
kommunala lokaler/anläggningar under 10 år.
2. Kommunen ansvarar för el, städning och inre underhåll vid normal användning.
3. Rummet ska bokas i förväg enligt kommunens rutiner.
4. De samlingar som ägs av sällskapet skall vid ett eventuellt upphörande av sällskapets
verksamheter, utan särskild ersättning, övergå till kommunen som då erhåller dispositionsoch äganderätt till dessa. En sammanställning över de samlingar som sällskapet förfogar
över förtecknas i bilaga A till detta avtal.
Denna överenskommelse har upprättats i två exemplar varav parterna tagit varsitt.
Hedemora 2012-

-

Hedemora Kommun

Martin Koch-sällskapet Hedemora-parnassens vänner

_____________________________

_____________________________

Bilaga 4
till årsstämma 120825

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR

MARTIN KOCH-SÄLLSKAPET
Hedemoraparnassens Vänner
(Förslaget innebär en anpassning av tidigare stadgar från 1982 reviderade 1989 och 1990,
till den faktiska utveckling av sällskapets verksamhet som skett. Förändringarna anges med fet stil.)
§1
Sällskapets syfte är att vidmakthålla intresset och vidga förståelsen för Martin Koch att främja forskningen om honom och hans verk,
med särskilt fokus på återskapande oh sammanhållande av originalmiljön på Lagmansgården, samt levandegörande av den
kulturtradition som där skapades i kretsen av den s.k. Hedemoraparnassen.
§2
Medlem av sällskapet är enskild person, institution eller sammanslutning , som erlagt den av årsmötet beslutade årsavgiften.
§3
Förvaltningen av sällskapets tillgångar och handhavandet av dess angelägenheter utövas av en styrelse, som utses vid årsmötet. Den skall
bestå av ordförande och kassör som väljs särskilt, samt fem övriga ledamöter och tre suppleanter som alla väljs för en mandattid av
två år. Därvid eftersträvas att ordföranden och kassören, samt hälften av ledamötena väljs växelvis vartannat år. Ordförande,
sekreterare och kassör utgör arbetsutskott.
§4
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst tre ledamöter framställt begäran därom.. Styrelsen är beslutsför då minst
fyra personer ur den är närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av fungerande ordföranden.. Vid styrelsen skall
protokoll föras över beslut i de ärenden som förekommer.
§5
Sällskapets firma tecknas av den eller dem som styrelsen därtill utser.
§ 6
Sällskapets räkenskaper skall avslutas per kalenderår och granskas av två revisorer, vilka jämte två ersättare för dem utses vid årsmötet.
§7
Sällskapet håller årsmöte före juni månads utgång, Kallelse till årsmötet utfärdas minst två veckor i förväg.
§8
Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:
1) val av ordförande oh sekreterare vid sammanträdet.
2) val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
3) fråga om årsmötets behöriga kallelse.
4.
fastställande av förslag till dagordning
5.
styrelsens och revisorernas berättelser samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
6.
övriga ärenden som styrelsen hänskjutit till sammanträdet
7.
behandling av förslag som väkts av medlem och minst fjorton dagar före årsmötet skriftligen tillställts styrelsen.
8.
val av ordförande, kassör och övriga styrelseledamöter jämte suppleanter, enligt § 3.
9.
val av revisorer och ersättare för dem enligt § 6
10. fastställande av årsavgift enligt § 2
§9
Ändring av dessa stadgar skall godkännas av årsmöte, samt ett extra allmänt möte tidigast tre månader därefter, eller nästa ordinarie
årsmöte, varvid i kallelsen ändringsförslaget anges.
§ 10
Beslut om sällskapets upplösning skall fattas vid två på varandra följande årsmöten, varvid på vart och ett av dessa minst fyra femtedelar av
de närvarande skall vara ense om beslutet. Om sällskapet upplöses skall dess handlingar och tillgångar överlämnas till Hedemora Kommun.

Ett förslag utsändes till sällskapets medlemmar och behandlades och reviderades
vid stämma 2012-08-25 i enlighet med vad som beslutades 2012-05-26.
Eftersom det då beslutades om interimistisk prolongation för sittande styrelse, så
innebär det formellt, att årsstämman ajournerade sig och återupptog
förhandlingarna för behandling av dessa ärenden.
Detta är stämmans förslag till stadgar efter revision 2012-08-25. Förslaget skall
också underställas Kommunstyrelsen i Hedemora för godkännande.

