
 

Protokoll för årsmöte 2022-03-30 kl 18 för verksamhetsåret 2021 
 
 

1. Ordförande Britt-Inger Lindqvist hälsade cirka 50 medlemmar 

välkomna till årsmötet med efterföljande föredrag av Bera Nordal om 

modern nordisk konst samt förklarade mötet öppnat. 

 

2. Till ordförande för årsmötet valdes Lars Anderson. 

 

3. Till sekreterare för årsmötet valdes Nils-Gunnar Blanc.  

 

4. Till justeringspersoner valdes Agneta Rehder och Fred Rem. 

 

5. Fråga om kallelse skett stadgeenligt 

Kallelse skall ske minst 2 veckor före årsmötet och eftersom detta 

gjorts via medlemsbrev den 7 mars beslöt mötet att kraven uppfyllts. 

 

6. Föreslagen dagordning godkändes. 

 

7. Protokoll från tidigare årsmöten 

Protokollen för verksamheterna åren 2019 och 2020 hade tidigare på 

grund av pandemin behandlats per capsulam. Detta var första tillfälle 

för fysiskt årsmöte varför även dessa protokoll nu godkändes formellt 

och lades till handlingarna. 

 

8. Årsredovisning för 2021 

Årsredovisningen innehållande verksamhetsberättelse och 

ekonomisk redovisning hade delats ut och mötesordföranden drog 

några väsentliga punkter. Därefter fastställdes årsredovisningen. 

 

9. Revisionsrapport 

Även revisionsrapporten hade delats ut och dess slutrader om 

rekommenderad ansvarsfrihet drogs. 

 

10. Ansvarsfrihet 

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

 



11. Val av ordförande 

Britt-Inger Lindqvist omvaldes som ordförande på ett år. 

 

12. Val av styrelseledamöter 

Ulla Haak, Gerd Jansson, Ewa Wahlström och Nils-Gunnar Blanc 

omvaldes på två år. 

 

13. Fyllnadsval 

För att fylla en vakans valdes Joshua Monastyrski som 

styrelsemedlem på ett år. 

 

14. Val av revisorer 

Revisor Jose Melo och ersättaren Mårten Axelsson omvaldes. 

 

15. Tillsättning av valberedning 

Valberedningen har bestått av Karl-Axel Sjöblom, sammankallande, 

Mårten Axelsson och Gunnel Bengtsson. Den senare har undanbett 

sig omval varför de två förstnämnda och Agneta Rehder valdes. 

 

16. Årsavgift för 2023 

Då ekonomin bedömdes som god beslöts om oförändrad avgift 250 

kr. 

 

17. Till årsmötet hänskjutna frågor 

Inget. 

 

18. Övrigt 

Gerd informerade om förestående resa till Norrköping samt att två 

lediga platser fanns till denna. 

Thomas berättade om nymålningen av galleriet med bidrag från 

staden samt om att förbättring av punktbelysningen är på gång. 

Ordförande Britt-Inger avtackade Gunnel Bengtsson med blommor. 

 

19. Mötesordföranden avslutade ett effektivt möte kl 18.26 

 

 

 

Nils-Gunnar Blanc/sekreterare                                  Lars Anderson/mötesordförande 

 

                                                                                                                                                                                        

Agneta Rehder/justeringsperson                               Fred Rem/justeringsperson 


