Protokoll från årsmöte 2013
Intresseförening Härjedalens Kulturentrum
Tid: Torsdagen den 14 februari 2013 kl. 11.00 – 12.20
Plats: Härjedalens Kulturcentrum i Lillhärdal
Närvarande: 4 personer
1. Flavia Devonas hälsar alla välkommna och förklarar årsmötet för öppnat. Flavia
Devonas valdes till ordförande för mötet.
2. Kerstin Carlsson valdes till protokollförare och Andreas Hoffmann valdes till
justeringsman.
3. Flavia Devonas läser dagordningen. Andreas Hoffmann föreslår att under punkt 14
(övriga frågor) kommer vi att berätta om den nuvarande situationen för 2013.
4. Alla mötesdeltagare ansåg att mötet var behörigen utlyst.
5. Andreas Hoffmann föredrog verksamhetsberättelse av Intresseförening Härjedalens
Kulturcentrum för året 2012, han berättade om Mittkulturen, Härjedalens
Sommarakademi 2012, kulturprogrammet, Art Happenings, filmvisning och om
besöksstatistik. Flavia Devonas föredrog bokslut, balans- och resultatraport.
Intersseförening Härjedalens Kulturcentrums ekonomi slutar med ett minus av nästan
145tkr i form av låneskulder hos medlemmar, särskilt Flavia Devonas och Andreas
Hoffmann.
6. Per Hammarberg föredrog revisionsberättelsen, som lämnades utan anmärkning.
7. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
8. Medlemsavgifternas storlek bestämdes för nästa kalenderår, 500kr för vuxna, 200kr
för pensionär och 100kr för ungdom under 16år.
9. Flavia Devonas valdes som ordförande för Intresseförening Härjedalens
Kulturcentrum.
10. Andreas Hoffmann valdes till vice-ordförande och Per Hammarberg till kassör. Kerstin
Carlsson valdes till sekreterare. Till suppleanter valdes Andreas Hoffmann och Flavia
Devonas.
11. Val av revisorer kommer att meddelas senare.
12. Till valberedning valdes samtliga närvarande.
13. Se punkt 8.
14. Flavia Devonas informerar om att Intresseförening Härjedalens Kulturcentrum ansökt
om stöd av 320tkr från Härjedalens Kommun, 320tkr från Länskulturen och 640tkr
från Kulturrådet för för att realisera ett regelbundet kulturprogram för verksamhetsåret
2013. Länskulturen beviljade 100tkr, samma summa beviliades även från
Härjedalens Kommun. Kulturrådet bidrog med 75tkr, men endast för dansverksamhet.
Det omöjligt att genomföra ett regelbundet kulturprogram på dessa vilkor. Beloppet
från Kulturrådet skall vara fördubblat med 375.000:- från kommunen och 375.000:från länet. Det blir alltså 150.000:- för dansverksamhet och 125.000:- för
musikverksamhet, (62.500:- från kommunen och 62.500:- från länet) 40.000:- kronor
av stödet för musikverksamhet har redan investerats i festivalen Härjedalspipan
revisited, som ägde rum i januari 2013. Av de 85.000:- kronor som återstår för
musikverksamhet är det möjligt att genomföra 3-4 konserter och med 150.000:kronor är det möjligt att genomföra 3-4 danstillställningar. I samråd med
Kommunalrådet Gunilla Zetterström-Bäcke är det med det stödet från kommunen
inte längre ett krav att genomföra flera evenemang på andra platser än i Lillhärdal.
15. Flavia Devonas förklarar mötet för avslutat.
Lillhärdal den 15 februari 2013
Protokollförare

Justerare

