
 

 

 

 

Årsmötesprotokoll i Vaxholms Konstförening   5          

Datum: 2022-03-23 

Närvarande: Röstlängd upprättades med de närvarande. (12 personer) 

 

§1. Öppnande  

Ordföranden Agnes Englund hälsade välkommen och öppnade mötet. 

§2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

Agnes Englund valdes till ordförande för mötet och Kerstin Olander till sekreterare. 

§3. Fastställande av röstlängd 

Röstlängd upprättades med de närvarande. 

§4. Val av protokolljusterare och rösträknare 

Lotta Kihlstedt-Ödeen valdes till justerare och Inger Wallin till rösträknare 

§5. Fråga om mötet utlysts i tid 

Kallelse har skett via konstföreningens hemsida i laga tid. 

§6.Fastställande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

§7. Styrelsens verksamhetsberättelse 

Verksamhetsberättelsen har publicerats på hemsidan. Ordföranden lotsade oss genom 

berättelsen som visades på storbild vid mötet. Verksamhetsberättelsen godkändes. 

§8. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) 

Kassören Maria Caldeman gick igenom balans- och resultaträkning som visades på storbild. 

Årets resultat är positivt. Balans- och resultaträkning godkändes. 

§9. Revisionsberättelse 

Revisor Anna Helleday läste upp revisionsberättelsen som godkändes. 

§10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser. 

Ansvarsfrihet beviljades. 

§11. Fastställande av medlemsavgift 

Medlemsavgiften fastställdes till 250 kr för år 2023. 



 

§12. Val av ordförande 

Agnes Englund valdes till ordförande 

§13. Val av styrelseledamöter 

Maria Caldeman (1 år kvar) 

Peter Lundquist (1 år kvar +1) 

Kerstin Olander (1 år kvar) 

Hans Moberg (fyllnadsval 2 år) 

Ulla Hedhammar (nyval 1 år) 

§14. Val av suppleanter 

Laila Haglund (omval 1 år) 

Beate Lemke (nyval 1 år) 

Ann Wenkel Harup (nyval 1 år) 

§15. Val av revisor och revisorssuppleant 

Sven-Gunnar Hjort valdes till revisor (nyval 1 år), Lotta Kihlstedt-Ödeen valdes till 

revisorssuppleant (omval 1 år). 

§16. Val av valberedning 

Styrelsen utgör valberedning. 

§17. Budget för verksamhetsåret 

Kassören gick igenom budget för verksamhetsåret vilken visades på storbild. Budgeten 

fastställdes. 

§18. Övriga frågor 

Styrelsens förslag till stadgeändring presenterades och godkändes enligt nedan. 

Stadgeändringen skall även godkännas av nästa årsmöte. 

”   2. Medlemskap och rösträtt 

Medlemskap erhålles efter erlagd årsavgift. 

Medlemskap upphör om medlem ej erlagt årsavgift senast tre månader efter årsmöte. 

Varje medlem äger en röst. För att ha rösträtt vid årsmötet skall medlemsavgift för 

innevarande år vara betald. 

4. Inköp och utlottning av konstverk, konsthantverk mm 

Ordinarie utlottning av konstverk, konsthantverk mm sker på hösten senast i november. 

Styrelsen eller av styrelsen utsedd inköpsgrupp svarar för inköp av konst till utlottningen. 



 10. Ärenden vid årsmötet 

..k. Beslut om budget för kommande verksamhetsår. 

l. Motioner. 

m. Övriga ärenden.  ” 

 §19. Avslutande 

Ordföranden avslutade årsmötet och tackade de närvarande. 

 

Vid protokollet  Justeras 

Kerstin Olander  Lotta Kihlstedt-Ödeen 

Kerstin Olander  Lotta Kihlstedt-Ödeen 

 

 

Agnes Englund 

Agnes Englund 

ordf 

  



Röstlängd vid Vaxholms Konstförenings årsmöte 2022-03-23 

 

Gun Malmgren 

A-C Kihlstedt-Ödeen 
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Magda Almberg 
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Hans Moberg 

Ann Wenkel Harup 
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