
1 

 

 

Konstnärshusets Vänner 

Organisationsnummer 802010-0825 

Smålandsgatan 7, 111 46 Stockholm 

 

Protokoll fört vid digitalt årsmöte den 27 september 2020 

Deltagande medlemmar :  22 stycken medlemmar deltog i årsmötet för 2020. 

1. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande 

Till det enligt stadgarna utlysta digitala årsmötet hälsade avgående ordföranden, Barbro 

Skyldberg, alla välkomna och presenterade den ”gamla styrelsen”: 

Barbro Skyldberg, ordförande - avgår 

Thérése Hagberg, vice ordförande 

Cristina Jonsson,  kassör 

Eva-Britta Drake, sekreterare – avgår 

Gunilla Jalmarsson, klubbmästare 

Elsine Rosenberg, biträdande klubbmästare, suppleant 

Ingrid Jacobstam, suppleant  

2. Val av mötesfunktionärer. Ordförande, sekreterare, två justerare att jämte ordföranden 

justera protokollet 

Till ordförande för mötet valdes Johanna Whitlock, till sekreterare Eva-Britta Drake och till 

justerare valdes Per Eric Lindgren och Elsine Rosenberg. 

3. Verksamhetsberättelse 

Barbro Skyldberg redogjorde för Verksamhetsberättelsens innehåll. Hon pekade bl.a. på den 

positiva ökningen av antalet medlemmar, som nu uppgår till 91 st. 

Vidare underströk hon hur viktig och positiv den regelbundna kontakten har varit och är med 

SKF:s ordförande och den administrativa chefen. 

Slutligen hoppades hon att alla har uppmärksammat de medlemsförmåner, som följer med ett 

medlemskap samt att man även via Facebook och Instagram kan följa Konstnärshusets 

Vänners aktiviteter. 

4. Revisorernas berättelse 

Per Eric Lindgren och Ingvar Jörpeland har granskat Verksamhetsberättelsen och 

räkenskaperna i Balans- och Resultatrapporterna. De har funnit att allt är i sin ordning och har 

inget att anmärka på och tillstyrker därför att styrelsen beviljas full ansvarsfrihet.  

5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Mötet beviljade styrelsen full ansvarsfrihet för 2019.  

6. Fastställande av medlemsavgift 

Medlemsavgiften för 2021 är 350 kr. P.g.a. alla inställda aktiviteter under detta ”pandemiår” 

2020, utgår ingen årsavgift för år 2020. Inbetalda årsavgifter för 2020 överföres till 2021.  

Cristina Jonsson påpekar att medlemsavgifterna bör betalas via föreningens postgirokonto och 

ej via Swish. 



2 

 

 

7. Val av föreningens styrelse 

Ordförande:  

Thérése Hagberg 1 år  

Ordinarie ledamöter: 

Cristina Jonsson, 1 år kvar 

Gunilla Jalmarsson, 1 år kvar  

Ingrid Jacobstam, 2 år, nyval ( tidigare suppleant)  

Mats Lindberg 2 år, nyval  

Suppleanter:  

Elsine Rosenberg, 1 år kvar 

Margareta Carlström 2 år, nyval 

 

Revisorer:  

Per Eric Lindgren, 1 år omval  

Revisorssuppleant Ingvar Jörpeland, 1 år omval 

 

Valberedning:  

Barbro Skyldberg t o m maj 2021 nyval  

Anna-Carin Uddenberg, omval 1 år 
 

Ett enigt möte beslutade att Thérése Hagberg väljs till ordförande för Konstnärshusets Vänner. 

Therese Hagberg tackade för förtroendet! 

8. Övriga på föredragningslistan upptagna ärenden 

1.Mötet beslutade att Konstnärshusets Vänner köper konst, som lottas ut som närvaropris på 

årsmötet 2021 och vid julfesten 2020, om de efter ”pandemiomständigheterna” går att 

anordna. 

2. Ordet är fritt 

Kristina Lundgren med flera uttryckte sin stora uppskattning över Barbro Skyldbergs gärning 

som ordförande. Barbro Skyldberg svarade med att ge en eloge till alla styrelsemedlemmar 

och förevisade den vackra bukett hon fått som avskedspresent  

9. Årsmötet avslutas 

Med ett stort tack till Johanna Whitlock, för ordförandeskap under årsmötet samt all hjälp för 

att kunna genomföra årsmötet i digital form, avslutades årsmötet. 

 

 

Vid protokollet:   Mötesordförande 

Eva-Britta Drake   Johanna Whitlock 

 

Justerare:   Justerare: 

Per Eric Lindgren   Elsine Rosenberg   

 

 


