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Protokoll från årsmötet 2017 

Plats: Biblioteket i Åkersberga 

Datum: 6 april 2017 

Tid: kl  18:30 

Närvarande  88 personer enligt särskild närvarolista. 

 

 

1. Val av mötesordförande 

       Årsmötet valde Gerhard Nuss till mötesordförande. 

 

2. Val av mötessekreterare 
Laura Graf valdes till mötessekreterare. 

 

3. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare 
Som protokollsjusterare och tillika rösträknare valdes Iréne Hedenstedt  och  Karin 

Powell Lundmark  

  

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

 

5. Föredragning av verksamhets- och revisionsberättelser 
Ordföranden föredrog styrelsens verksamhetsberättelse, och den lades med godkännande 

till handlingarna. Ordföranden föredrog också  den ekonomiska årsredovisningen, och 

även den lades med godkännande till handlingarna. Revisor Birgitta Halling läste 

revisionsberättelsen och den lades med godkännande 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 

Föreningens ordförande Torill Findeisen föredrog verksamhetsplanen för 2017. 

Österåkers konstförening äger Länsmansgården. De senaste åren har verksamheten 

utvecklats ständigt. Under det senaste året har gården fått en markant ökning av besökare 

till utställningarna samt till gården i övrigt. Föreningens målsättning är att sprida och 

underhålla intresset för konst och konsthantverk och utveckla Länsmansgården till 

attraktivt utflyktsmål och till ett kulturellt centrum med ett brett utbyte av kulturella 

aktiviteter. 

  

Under 2017 planerar föreningen att arbeta med  följande uppdrag:  

 Arbeta för att verksamheten på Konsthallen/Länsmansgården är öppen någon vardag 

i veckan. 

 Marknadsföra möjligheten att hålla konferenser på gården. 
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 Ta fram produkter till försäljning som anknyter till Länsmansgården. 

 Restaurera Antikstugan  

 Färdigställa entrén till gårdsplanen med grind och staket. 

 Förbereda plan för utomhusarrangemang. 

 Börja arbetet med att se över parkeringsmöjligheterna runt gården. 

 Bygga ett uteförråd. 

 Ta fram en plan för framtida underhåll av fastigheterna. 

 Arbeta med att få fram en skrift om gården. 

 Fortsätta att utveckla utställningsverksamheten. 

 Arrangemang som spelmansstämma, barnens dag, marknader m.m. 

 Arbeta vidare med att få det lokala näringslivet att gå in som kulturvärdar. 

 Arbeta för att få möjlighet att deltidsanställa en person för administration av 

verksamheten. 

 Arbeta för att öka antalet medlemmar till 400  (1 % av kommunens invånare) 

 

8. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår 

Ordföranden framförde styrelsens förslag att bibehålla den tidigare beslutade 

medlemsavgiften på 300 kr per år. Årsmötet beslutade enligt förslaget. 

 

9. Val av föreningens ordförande   
       Omval på Torill Findeisen som ordförande för två år. 

 

10. Val av ordinarie styrelseledamöter 

I enlighet med valberedningens förslag valde årsmötet följande ledamöter: 

Laura Graf   (omval för 2 år) 

      Mats Fridblom    (nyval för 2 år) 

 

Kvarstående ledamöter ett år till är Christine Frostell, Kinna Lundin och Elisabeth Martin  

 

11. Val av ersättare 

I enlighet med valberedningens förslag valde årsmötet följande ersättare: 

Lea Vaattovaara  (omval för ett år) 

Lotta Kroglund   (nyval för ett år) 

      Gerhard Nuss    (nyval för ett år) 

 

12. Val av två ordinarie revisorer och en ersättare 
I enlighet med valberedningens förslag valde årsmötet följande revisorer: 

Birgitta Halling   (omval för ett år) 

Vakant   (styrelsen ska söka en ordinarie revisor) 

Sune Nygård    (nyval ett år som ersättare) 

 

13. Val av ordinarie ledamöter och ersättare till inköpsnämnd 
I enlighet med valberedningens förslag valde årsmötet följande inköpsnämnd: 

Carin Nordling   (omval ett år) 
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 Pia Anagrius   (omval ett år) 
 Marika Hennix  (omval ersättare ett år) 
 Jussi Taipaleenmäki  (omval ersättare 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  (omval ett år, sammankallande)  

     Aino Myllykangas  (omval ett år) 

     Thomas Lacke   (nyval ett år ersättare) 

     Christoffer Stålberg  (omval ett år ersättare) 

 

 15. Övriga ärenden 

 Föreningens ordförande framförde ett tack till alla utställningsvärdar som gör föreningens 

verksamhet möjlig. 

Föreningens ordförande tackade även de avgående styrelseledamöterna för ett  

      engagerat och aktivt styrelsearbete.    

 

 

 

 

 

Gerhard Nuss   Laura Graf 

Mötesordförande   Mötessekreterare 

 

 

 

 

 

Iréne Hedenstedt   Karin Powell Lundmark 

Justerare   Justerare 


