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Protokoll från årsmötet 2015 

Plats: Länsmansgården i Åkersberga 
Datum: 18 mars 2015 
Tid: kl 19 
Närvarande: 66 medlemmar enligt separat närvaroförteckning 
 
 

1. Val av mötesordförande 
Årsmötet valde föreningens ordförande Torill Findeisen att vara mötesordförande. 
 

2. Val av mötessekreterare 
Gerhard Nuss valdes till mötessekreterare. 
 

3. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare 
Som protokollsjusterare och tillika rösträknare valdes Sven Hugosson och  
Ami Josefsson. 
 

4. Fråga om årsmötet utlysts stadgeenligt 
Årsmötet fann att mötet var stadgeenligt utlyst. 
 

5. Föredragning av verksamhetsberättelse, årsredovisning samt revisionsberättelse 
Ordföranden föredrog styrelsens verksamhetsberättelse, och den lades med godkännande till 
handlingarna. Ordföranden föredrog även årsredovisningen, och även den lades med 
godkännande till handlingarna. Eftersom inte någon av revisorerna kunde vara närvarande 
läste ordföranden upp revisionsberättelsen som lades till handlingarna. 
 

6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
I sin revisionsberättelse hade revisorerna föreslagit årsmötet att bevilja styrelsen 
ansvarsfrihet. Årsmötet beslutade enligt förslaget. 
 

7. Verksamhetsplan för kommande verksamhetsår 
Ordföranden redogjorde för verksamhetsplanen i vilken ingår att öka kännedom om 
Länsmansgården som en av det attraktivaste besöksmålen i Stockholms län.  
Vi ska öka verksamheten för barn och unga med öppna och ledarledda verkstäder.  
Utställningarna ska fortsatt vara av hög kvalitet, vilket bland annat säkerställs genom 
samarbetet med KRO- och KIF-föreningen. 
Samarbetet med andra föreningr i kommunen ska utökas och ler ska knytas till 
Länsmansgården. 
Medlemsantalet ska öka, och målet är att 1 % av kommunens invånare blir medlemmar 
under året. 
Fler aktivitter ska ordnas riktade till medlemmar, till exempel ateljébesök, museibesök, resor 
och medlemsrabatter. 
En tolvsidig informationstidning om föreningen och Länsmansgården planeras att ges ut 
som bilaga till tidningen Kanalen. 
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Restaureringen av huvudbyggnaden ska påbörjas. Den stängs från 11 maj. 
Mer pengar för restaureringsarbetet måste skaffas fram. 
Underlag för en skrift om Länsmansgårdens historia tas redan fram av Staffan Lundmark. 
Uppsnyggning av gården ska fortsätta. 
Vi arbetar för att möjliggöra anställning av en samordnare för verksamheterna på 
Länsmansgården. 
Intäkterna till föreningen måste öka.  
 

8. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår 
Ordföranden framförde styrelsens förslag att bibehålle den vid förra årsmötet beslutade 
medlemsavgiften av 300 kr per år. Årsmötet beslutade enligt förslaget. 
 

9. Val av föreningens ordförande 
I enlighet med valberedningens förslag valdes Torill Findeisen till ordförande för två år. 
 

10. Val av ordinarie styrelseledamöter 
I enlighet med valberedningens förslag valde årsmötet följande ledamöter: 
Laura Graf   (nyval för två år) 
Ewa Hyppel Björklund (nyval för två år) 
Jenny Thörnberg  (nyval för två år) 
Ingalill Tauson  (omval för två år) 
Gudrun Knudtzon  (omval för två år) 
Gerhard Nuss  (omval för två år) 
 
(För ett år kvarstående ledamöter är Christine Frostell, Eva Johnsson, Maudh Andersson och 
Elisabeth Martin.)  
 

11. Val av styrelsesuppleanter 
I enlighet med valberedningens förslag valde årsmötet följande suppleanter: 
Ami Josefsson  (omval för ett år) 
Monica Schirmacher (omval för ett år) 
Lea Vaattovaara  (nyval för ett år) 
 

12. Val av två ordinarie revisorer och en suppleant 
I enlighet med valberedningens förslag valde årsmötet följande revisorer: 
Birgitta Halling (omval för ett år som revisor) 
Roger Johansson (omval för ett år som revisor) 
 
Edward Waller (omval för ett år som revisorssuppleant) 



 

 

Österåkers Konstförening - Kantarellvägen 12 - 184 34 Åkersberga 

 lansmansgarden@live.se - öppet lördagar + söndagar kl 12-16  

 

 
 
 
 

13. Val av ordinarie ledamöter och suppleanter till inköpsnämnd 
I enlighet med valberedningens förslag valde årsmötet följande inköpsnämnd: 
Synnöve Lambertz  (ledamot, omval för ett år) 
Karin Powell Lundmark (ledamot, omval för ett år) 
Jussi Taipaleenmäki (ledamot, nyval för ett år) 
 
Iréne Hedenstedt  (suppleant, nyval för ett år) 
Gunilla Holmgren  (suppleant, nyval för ett år) 
 
(Ordförande Torill Findeisen ingår enligt stadgarna i inköpsnämnden.) 
 

14. Val av ordinarie ledamöter och suppleanter till valnämnd 
Årsmötet valde följande valnämnd: 
Anette Nygårdh  (nyval, ordinarie, sammankallande)  
Pia Anagrius  (omval, ordinarie) 
Aino Myllykangas  (nyval, ordinarie) 
 
Birgitta Hugosson  (nyval, suppleant) 
Christoffer Stålberg (nyval, suppleant) 
 

15. Övriga ärenden 
Ordföranden Torill Findeisen tackade årsmötet och avslutade det. 
 
 
 

 
 
 
Torill Findeisen   Gerhard Nuss 
Mötesordförande   Mötessekreterare 
 
 
 
 
 
Sven Hugosson   Ami Josefsson 
Justerare    Justerare 


