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Smålandsgatan 7, 111 46 Stockholm 
 
 
 
Protokoll fört vid årsmötet den 26 september 2021 
 
Deltagande medlemmar:  18 stycken medlemmar deltog i årsmötet. 
 

1. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande                                                                                                                      
Till det enligt stadgarna utlysta årsmötet hälsade ordförande, Therese Hagberg, alla 
välkomna och kallelsen till årsmötet godkändes.  

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

ordföranden justera protokollet    
Till ordförande för mötet valdes Per Eric Lindgren, till sekreterare Elsine Rosenberg 
och till justerare valdes Anna-Carin Uddenberg och Marianne Pettersson. 
 

3. Verksamhetsberättelse 
Therese Hagberg redogjorde för Verksamhetsberättelsens innehåll och påpekade att 
KHV:s sammankomster har påverkats av restriktioner i samband med pandemin 
under 2020. Styrelsen har följt myndigheternas rapportering och därför har större 
sammankomster inte varit möjliga att genomföra, därmed blev också föreningens 40-
årsjubileum, konstlotteri och julfest inställda. Efter överläggning med revisorn 
flyttades årsmötet till hösten 2020 och genomfördes digitalt. De medlemmar som 
betalt in sin medlemsavgift för 2020 har fått den överflyttad till 2021.    
 

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 ger därför styrelsen full ansvarsfrihet.   
 

5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
Mötet beviljade styrelsen full ansvarsfrihet för 2020. 
 

6. Fastställande av medlemsavgift 
Medlemsavgiften om 350 kronor per år godkändes. 
 

7. Val av föreningens styrelse 
Ordförande: 
Therese Hagberg  1 år, omval 
Ordinarie ledamöter: 
Cristina Jonsson  1 eller 2 år, omval 
Gunilla Jalmarsson 1 eller 2 år, omval 
Ingrid Jacobstam  1 år kvar 
Mats Lindberg 1 år kvar 



Suppleanter: 
Lotta Cambier  2 år, nyval  
Britt-Marie Holm  1 år nyval 
Revisorer: 
Per Eric Lindgren  1 år, omval  
Revisorssuppleant Ingvar Jörpeland  1 år, omval 
Valberedning: 
Anna-Carin Uddenberg  1 år, omval, sammankallande till valberedning 
Elsine Rosenberg  1 år, nyval 
 

8. Övriga på föredragslistan upptagna ärenden 
1. Styrelsen föreslår att Konstnärshusets vänner köper närvaropris som lottas ut 

på årsmötet och vid julfesten, om den efter omständigheterna går att anordna. 
 

9. Ordet är fritt 
Önskemål från årsmötesdeltagare att få tillgång till koden till hissen, styrelsen tar upp 
frågan med Konstnärshuset. 
Ingrid och Cristina redogjorde för höstens program och förklarade också att 14 dagar 
före varje programpunkt kommer inbjudan att skickas ut till medlemmarna.  
Årsmötets närvaropris, boken ”Världens bästa ostar” utlottades och vanns av Ann 
Jansson. 
Elsine Rosenberg avtackades för arbetet i styrelsen och tackade för den vackra 
blomsterbuketten. 
 

10. Årsmötet avslutas 
Med ett stort tack till Per Eric Lindgren, för snabbt inhopp som ordförande under 
mötet, avslutades årsmötet 2021. Kvällen fortsatte med trevlig samvaro i baren med 
ost och vin. 
 
Vid protokollet:   Mötesordförande 
  
 
Elsine Rosenberg   Per Eric Lindgren 
 
 
Justerare: 
 
 
Anna-Carin Uddenberg  Marianne Pettersson 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                                                 
 
                                       


