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Protokoll fört vid årsmöte den 10 april 2022 på Konstnärshuset. 
 
Deltagande medlemmar: 20 medlemmar deltog i årsmötet. 
 
 
1. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande. 
 
Ordförande Therese Hagberg hälsade alla välkomna till årsmötet som konstaterades vara 
stadgeenligt utlyst.  
 
2. Val av mötes funktionärer. Ordförande, sekreterare, två justerare att jämte 
ordföranden justera protokollet. 
 
Till ordförande för mötet valdes Uno Jarsjö, till sekreterare valdes Mats Lindberg, till justerare 
valdes Marianne Pettersson samt Peter Bylund. 
 
3. Verksamhetsberättelse. 
 
Therese Hagberg redogjorde för verksamheten 2021. 
 
4. Revisorernas berättelse.  
 
Revisorerna Per Eric Lindgren och Ingvar Jörpeland har granskat verksamhetsberättelsen, 
resultat- samt balansrapporten. Mot bakgrund av granskningen föreslår revisorerna att 
styrelsen beviljas ansvarsfrihet. 
 
5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
 
Årsmötet beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2021. 
 
6. Fastställande av medlemsavgift. 
 
Det klargjordes att medlemsavgiften för 2022 tidigare bestämts till 350 kronor.  
Årsmötet beslöt att medlemsavgiften för 2023 ska vara 350 kronor. 
 
7. Val av föreningens styrelse. 
 
Anna-Carin Uddenberg från valberedningen föredrog förslaget till ny styrelse. 
 
Årsmötet beslöt att utse följande styrelse: 
Ordförande:  
Mats Lindberg, 1 år nyval.  
Ordinarie ledamötet:  
Ingrid Jalobstam, 2 år omval.  
Peter Bylund, 2 år nyval. 
Noterades att Cristina Jonsson och Gunilla Jalmarsson kvarstår fram till årsmötet 2023 
(ytterligare ett år). 
Suppleanter: 



Agneta Bonnevier, 1 år nyval 
Lotta Cambier, 1 år omval. 
 
Årsmötet beslöt att utse följande revisorer: 
Per Eric Lindgren, 1 år omval 
Ingvar Jörpeland, 1 år omval. 
 
Årsmötet beslöt att utse följande valnämnd: 
Anna-Carin Uddenberg, 1 år omval 
Elsine Rosenberg, 1 år omval. 
 
8. Övriga på föredragslistan upptagna ärenden. 
 
Styrelsen föreslog årsmötet att: 

1) KHV köper in närvaropris som lottas ut på julfest 2022 och årsmöte 2023. 
2) Färre konstverk till högre priser köps in till konstlotteriet. 

 
Det klargjordes att förslag 2 innebär att det kommer att vara färre än var 10:e medlem som 
vinner. 
 
Årsmötet beslöt att tillstyrka förslagen från styrelsen.  
 
9. Ordet är fritt. 
 
Karin Gärdin begärde ordet och uppmanade alla medlemmar att ta med fler till föreningen för 
att öka medlemsantalet. 
 
Lotta Cambier informerade om kommande aktivitet på Millesgården, det krävs att vi blir lägst 
20 deltagare för att finansiera visningen. 
 
Mats Lindberg avtackade avgående suppleant Britt-Marie Holm samt avgående ordförande 
Therese Hagberg för deras insatser för föreningen och överlämnade blommor som ett bevis 
på föreningen uppskattning. 
 
Mötesordförande Uno Jarsjö tackades för ett väl genomfört årsmöte. 
 
10. Årsmötets avslutande 
 
Uno Jarsjö avslutade årsmötet.  
  
 
Vid protokollet: Mats Lindberg 
 
Justeras: 
 
 
.........................................................  
Uno Jarsjö, mötesordförande 
 
 
 
..........................................................  ..........................................................  
Marianne Pettersson  Peter Bylund 
Justeringsperson  Justeringsperson 
 


