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Datum: Tisdagen den 12 februari 2019, klockan 19.00  
Plats: Kulturrummet, Kulturhuset Vallentuna 
Närvarande: 73 medlemmar 
 
1. Mötet öppnas 
Föreningens ordförande Lennart Hallsten välkomnade de närvarande och öppnade 
mötet. 
 
2. Fråga om mötet utlysts i stadgeenlig tid 
Kallelse till årsmötet skickades till medlemmar via e-post, och per brev till de som 
saknar e-post. Årsmötet annonserades även på hemsidan och i Paletten nr 1 2019. 
Allt före 28 januari 2019, varför årsmötet befanns vara utlyst i stadgeenlig tid.  
 
3. Val av Mötesordförande 
Nils-Bertil Nilsson valdes till mötesordförande, och till att leda kvällens 
förhandlingar. 
 
4. Val av mötessekreterare 
Karin Hammarqvist valdes till mötessekreterare. 
 
5. Val av två justerare  
Till justerare valdes Anders Höök och Enar Lundström. 
 
6. Godkännande av dagordning 
Den vid årsmötet presenterade dagordningen godkändes. 
 
7. Verksamhetsberättelse för 2018  
Verksamhetsberättelsen finns presenterad på hemsidan och fanns att tillgå vid 
mötet. Karin Hammarqvist redogjorde för verksamheten 2018, och 
verksamhetsberättelsen lades med godkännande till handlingarna.  
 
8. Ekonomisk berättelse för 2018 
Monica Hollstrand, föreningens kassör, presenterade föreningens årsredovisning, 
som finns presenterad på föreningens hemsida. Intäkterna under verksamhetsåret 
var 94 588 kronor, och kostnaderna uppgick till 82 271 kronor. Det visade ett 
överskott på 12 375 kronor, som överförs i ny räkning. Utgående eget kapital är  
16 072 kronor. Årsredovisningen godkändes och lades till handlingarna. 
 
9. Revisorns berättelse 
Föreningens revisor Bo Isaksson har granskat räkenskaperna för verksamhetsåret 
2018, som är förda enligt god revisionssed, och finner inget att anmärka. Han 
föreslår full ansvarsfrihet för styrelsen. 
 
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
Årsmötet fastställde årsredovisningen för verksamhetsåret 2018, och beviljade 
styrelsen ansvarsfrihet i enlighet med revisorns förslag. 



Vallentuna konstförening                                                          
Protokoll från årsmöte för verksamhetsåret 2018     
 

 2 

11. Val av förtroendeposter 
Lars-Olof Hilmertz, sammankallande i valberedningen, föredrog valberedningens 
förslag. Årsmötet valde följande personer i enlighet med förslaget: 
 

• 11.1 Styrelseordförande för 1 år: Omval av Lennart Hallsten 
• 11.2 Två ordinarie styrelseledamöter för 2 år: Omval av Stig Rybrink och Magnus 

Bard. 
• 11.3 En suppleant för 2 år: Nyval av Åsa Svidén 
• 11.4 En revisor för 1 år: Omval av Bo Isaksson 
• 11.5 En revisorsuppleant för 1 år: Omval av Staffan Rosander 
• 11.6 Inköpsgrupp, 3 medlemmar för 1 år: Nyval av Annika Adams. Omval av Marie 

Sparr och Gun-Britt Sandström. 
• 11.7 Utställningsgrupp, 3 medlemmar för 1 år: Omval av Lena- Björn Svensson, 

Mats Nicklasson och Lennart Ålund. 
• 11.8 Valberedning, 3 medlemmar för 1 år: Omval av Lars-Olof Hilmertz, 

sammankallande, och Jan-Erik Forsberg och Hans Göransson.  
 
12. Eventuella arvoden 
Styrelsen yrkade inte på några arvoden, varför årsmötet beslutade att inga arvoden 
skall utgå.  
 
13. Beslut om budget och årsavgift 
Monica Hollstrand presenterade styrelsens förslag till budget för 2019, baserad på 
160 medlemmar. De sammantagna intäkterna beräknas uppgå till 92 100 kronor, 
inkluderat bland annat ett kulturbidrag från kommunen om 10 000 kronor. 
Kostnader budgeteras till 87 000 kronor. Ett budgeterat resultat blir då 5 100 kronor. 
Styrelsen föreslår att årsavgiften för 2020 skall vara oförändrad. 
 
Mötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag angående budget 2019, och att 
årsavgiften för 2020 skall vara 300 kronor. 
 
14. Beslut om stadgeändring gällande § 9 
Styrelsen hade framlagt förslag om stadgeändring gällande lotteridragningen som 
beskrivs i stadgarnas §9. Årsmötet antog styrelsens förslag.  
Stadgarnas § 9 får således med denna ändring följande lydelse: 
”Medlemsnummer gäller som lottnummer vid utlottning av vinster i det årliga 
medlemslotteriet. Utlottningen sker i samband med årsmötet. Medlem som ej själv eller 
genom ombud med fullmakt kan närvara vid utlottningen kan lämna en 
vinstprioriteringslista före årsmötet. Vinnare som varken själva eller genom ombud med 
fullmakt är närvarande vid utlottningen eller har lämnat prioriteringslista tilldelas vinst av 
styrelsen i tur och ordning med hänsyn till de kvarblivna vinsternas inköpskostnad.  
 
Vinsterna ska bestå av konstverk eller konsthantverk. Var tredje vinst dras endast bland 
medlemmar som inte vunnit under de senaste fem åren. Övriga vinster dras bland samtliga 
medlemmar. Ingen ska dock kunna vinna mer än en vinst.” 

Ändringen förklarades omedelbart justerad. 
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15. Information om planerade aktiviteter under 2019 
Vår ordförande Lennart Hallsten redogjorde för redan beslutade och planerade 
aktiviteterna under verksamhetsåret 2019. Dessa aktiviteter kommer att presenteras   
ytterligare på hemsidan www.vallentunakonstforening.se och i Paletten, för att nå 
såväl nuvarande som presumtiva medlemmar. Aktiviteterna kommer även att 
presenteras i Kulturkalendern, Upplev Vallentuna och i andra sammanhang. 
  
16. Övriga ärenden 
Vår ordförande överlämnade blommor till Julia Bergström, som nu lämnar 
styrelsen, och tackade för hennes engagemang i inköpsgruppen. Han tackade 
samtidigt alla som bidragit till verksamheten på olika sätt. 
 
17. Mötet avslutas 
 
Mötets ordförande tackade för förtroendet att få leda årsmötet, och tackade styrelsen 
för ett gott arbete.  
 
Lennart Hallsten överräckte en blombukett till mötesordföranden som tack för ett 
väl genomfört möte.  
 
Därefter förklarade ordföranden mötet för avslutat.  
 
 
 
Vallentuna 12 februari 2019 
 
 
 
 
Karin Hammarqvist Nils-Bertil Nilsson 
Sekreterare mötesordförande 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Anders Höök                  Enar Lundström 


