
Protokoll ordinarie Föreningsstämma 2019  
den 23 april 2019 
 

Svenska Konstnärernas Förening 
Konstnärshuset Stora Galleriet  
 
 
Närvarande från styrelsen: Ordförande Martin Ålund, Stefan Uhlinder, Ebba Bohlin,  
Arijana Kajfes, Maria Backman, Sissel Wibom, Erika Dahlén 
 
 

1. SKF:s ordförande Martin Ålund förklarar föreningsstämman öppnad. 
Per Hasselberg valdes till stämordförande. 

 
2. Stämman beslutade godkänna dagordningen. 

 
3. Katarina Cavallin valdes till stämmans protokollförare. 

 
4. Antalet röstberättigade räknades och antecknades vid ingången till stämman. 

Årsmötet beslutade att fastställa röstlängden till 36 röstberättigade. 
 

5. Fråga om stämmans rätta utlysande och behörighet. Stämman beslutade att 
stämman är utlyst i behörig ordning i enlighet med stadgarna.  

 
6. Val av två justerare och två rösträknare. Stämman beslutade välja Karin Villén och 

Andreas Brimberg att justera protokollet och som rösträknare. 
 

7. Martin Ålund redovisar styrelsens arbete under 2018 och våren 2019 och ger en 
lägesbeskrivning av situationen i huset. 

 
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning av Bo Johansson. 

Stämman beslutade att godkänna årsredovisningen. 
 

9. Auktoriserad revisor, Per-Åke Öberg, redogör för revisionsberättelsen. 
Stämman beslutade att godkänna revisionsberättelsen.  
 

10. Stämman beslutade att fastställa Resultat- och Balansräkningen och lägga dem till 
handlingarna, se bilaga 1. 

 
11. Disposition av årets resultat. Stämman beslutade att årets positiva resultat på  

275 940 kronor samt den ansamlade vinsten på 10 344 148 kronor, totalt  
10 620 088 kronor, balanseras i ny räkning. 
 

12. Stämman beslutade bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.  
 
 



 
 

13. Stämman beslutade godkänna lagd budget för det kommande verksamhetsåret,  
se bilaga 2. 

 
14. Stämman beslutade att inträdes- och årsavgifterna skulle vara oförändrade.  

 
15. Stämman fastställde att styrelsen skulle bestå av max sju ordinarie styrelseledamöter 

och av max två suppleanter, se bilaga 1. 
 

16. Stämman beslutade att arvodet till styrelsen skall vara oförändrat och uppgå till  
200 000 kr inklusive sociala avgifter. Styrelsen beslutar inom sig dess fördelning. 
Årligt arvode till revisor utgår enligt räkning. 
 

17. Stämman beslutade att välja Martin Ålund till ordförande för styrelsen, 1 år. Hela 
valberedningens förslag, se bilaga 1. 

 
18. Till styrelseledamöter och styrelsesuppleanter beslutade stämman att välja enligt 

följande: 
Inte aktuella för val, 1 år kvar på förordnandet: Stefan Uhlinder, Ebba Bohlin,  
Arijana Kajfes 
Omval ordinarie ledamot 2 år: Mara Backman, Sissel Wibom  
Omval suppleanter 1 år: Erika Dahlén. 

 
19. Stämman beslutade att välja Per-Åke Öberg till revisor och Galina Davydtchenko till 

internrevisor. 
 

20. Till invalsnämnden beslutade stämman att välja följande fem ordinarie ledamöter 
och tre suppleanter: 
Omval ledamöter 1 år: Ann Frössén, Lina el Yafi, Ijah Reveman, 
Maria Lindskog Kraszni, Marianne Svedberg, Marie Ericsson, Ann Wachtmeister 
Omval suppleanter 1 år: John Sundkvist. 
 

21. Till utställningsrådet beslutade stämman att välja sex ordinarie ledamöter enligt 
följande: 
Inte aktuella för val, 1 år kvar på förordnandet: Maria Saveland sammankallande, 
Omval ledamöter 1 år: Karin Lind (SIMKA),  
Nyval 2 år: Karin Häll, Peter Wiklund 
Omval suppleanter 2 år: Thomas Carlsson, Peter Varhelyi. 
 

22. a) Till stipendienämnden beslutade stämman välja sex ordinarie ledamöter och två 
suppleanter:   
Omval 1 år: Alexandra Skarp, Pelle Perlefelt, Mattias Bäcklin, Patrik Qvist, 
Britt-Inrid Persson, Annica Einarsson, Andreas Ribbung, John Sundkvist 
Nyval 1 år: Helene Hortlund 
Sammankallande till första mötet stipendienämnden, Sissel Wibom. 
 
 



b) Stämman beslutade välja följande medlemmar i festgruppen: 
Omval 1 år: Veroni Ankarcrona sammankallande, Andreas Brimberg, Gunilla Daga, 
Danka Jaworska, Gunilla Larsen, Eva Ljungdahl, Inga Tomenius-Wihlborg, Ann-Marie 
Brenckert, Arne Widman suppleant 
 

23. Till valberedningen beslutade stämman välja fem ledamöter för 1 år. 
Helena Norell sammankallande, Sylvia Naimark, Olivia Pettersson Fleur,  
Andreas Brimberg, Helena Gräslund. 
 

24. Övriga frågor:  
Inga frågor väcktes av styrelsen eller revisorer. 
 
Frågor väckta av föreningens medlemmar enligt bilaga 3: Bo Johansson redogjorde 
för förutsättningarna att delge information om föreningens angelägenheter och 
hänvisade till LAG (2018:672) om ekonomiska föreningar kapitel 6 paragraf 29-32. 
Vad gäller frågor som ställs i bilaga 3, m h t ovan, så redogjorde Bo Johansson för 
dessa. I de underlag som sänts ut inför stämman, dvs. Årsredovisning 2018 och 
Verksamhetsberättelse 2018, finns dessutom svaren att finna. 
 
Ett önskemål om att namn av de medlemmar som avlidit under året läses upp vid 
Minnestunden. Styrelsen ser över detta önskemål. 
 

25. Stämman höll en Minnestund över de medlemmar som avlidit under året.  
Maria Backman framförde en dikt därefter höll stämman en tyst minut. 

 
26. Ett stipendium på 20 000 kr från Stiftelsen Peggy Nermans Konstnärsstipendium 

utdelades till Monica Larsson. Stipendiaten väljs av SKF:s styrelse och går vartannat 
år till en man och vartannat år till en kvinna.  

 
27. Ordförande förklarar stämman avslutad, tackar personalen och alla närvarande vid 

mötet. 
 

 
 

 
 
 
……………………………………………  ……………………………………………… 
Per Hasselberg   Katarina Cavallin 
Ordförande    Sekreterare 
 
 
 
 
 
……………………………………………  ……………………………………………… 
Karin Villén    Andreas Brimberg 
Justerare    Justerare 


