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Protokoll från årsmötet 2016 

Plats: Säbykyrkan i Åkersberga 
Datum: 17 mars 2016 
Tid: kl 19:00  
 
 

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

Laura Graf valdes till mötessekreterare. 
 

3. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare 
Som protokollsjusterare och tillika rösträknare valdes Birgitta Hugosson och  
Susan Westín  
 

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 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 
Ordföranden redogjorde för verksamhetsplanen och började med att beskriva 
föreningens ansvar i att sprida kännedomen om Länsmansgården som ett av de 
attraktivaste besöksmålen i Stockholms län.  

Verksamheten på Länsmansgården kan delas i tre delar.   
a). Medlemmar: Målet är att en procent av kommunens innevånare ska vara medlemmar.  
Antalet är nu 223. Varje medlem som skaffar en ny medlem ska premieras på ett speciellt 
sätt. 75% av medlemsavgiften går till konstlotteriet. Medlemmar får 10% rabatt vi köp från 
våra utställare. 
b). Fastigheterna: Dessa måste bevaras och årligen underhållas. Keramikstugan behöver 
renoveras. Staket och grind runt gården är planerade och en besöksskyllt vid parkeringen 
skall ordnas. Kontoret på övervåningen kommer att byggas ut. Caféet behöver större kök. 
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c). Utställningsverksamhet. Utställningarna skall vara av hög kvalitet. Målet är att fördubbla 
antalet besökare vilket kräver marknadsföring. Det ska finnas riktad verksamhet för barn 
och unga med ledarledda verkstäder. Det finns planer att en gång i veckan under sommaren 
ha dagverksamhet för dem som är över 65 år. Det är tänkt att rummet på övre plan i 
Länsmansgården kan hyras ut för möten och konferenser. För att verkställa alla planer 
behöver vi kunna anställa en samordnare.   
 
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   
       Torill Findeisen kvarstår som ordförande ett år till. 
 
10. Val av ordinarie styrelseledamöter 

I enlighet med valberedningens förslag valde årsmötet följande ledamöter: 
Christine Frostell   (omval för två år) 
Elisabeth Martin  (omval för två år) 
Kinna Lundin    (nyval för två år) 
Kjell Heneryd   (nyval för 2 år) 
 
Kvarstående ledamöter ett år till är Ingalill Tauson. Gudrun Knudtzon, Laura Graf och 
Gerhard Nuss.  
 

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

      Eva Hyppel Björklund   (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) 
Peter Lander   (nyval ett år) 
Staffan Lundmark   (Nyval för ett år som revisorssuppleant) 
 

13. Val av ordinarie ledamöter och suppleanter till inköpsnämnd 
I enlighet med valberedningens förslag valde årsmötet följande inköpsnämnd: 
Carin Nordling   (nyval ett år) 
Pia Anagrius   (nyval ett år 
Marika Lilliehöök Hennix  (nyval ett år) 
Jussi Taipaleenmäki  (Suppleant nyval ett år) 
(Ordförande Torill Findeisen ingår enligt stadgarna i inköpsnämnden.) 
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14. Val av ordinarie ledamöter och suppleanter till valnämnd 
    Årsmötet valde följande valnämnd: 

  Anette Nygårdh  (omval ett år, sammankallande)  
    Aino Myllykangas  (omval ett år) 
    Birgitta Hugosson  (omval ett år suppleant) 
    Christoffer Stålberg (omval ett år suppleant) 

 
15. Övriga ärenden 

a) Förslag till stadgeändring. Ordföranden läste igenom förslagen till stadgeändringar. En 
kortare diskussion och några frågor från mötesdeltagare. Ordföranden informerade att 
förslagen till stadgeändringar kommer att tas upp igen på ett informationsmöte för att beslut 
om ändringarna då skall kunna tas. 
 

16. Ordföranden tackade de avgående styrelseledamöterna för ett  
      engagerat och aktivt styrelsearbete.    
 
17. Ordföranden Torill Findeisen tackade deltagarna i årsmötet och avslutade det. 
 
 
 

 
 
 
Torill Findeisen   Laura Graf 
Mötesordförande   Mötessekreterare 
 
 
 
 
 
Susan Westin   Birgitta Hugosson 
Justerare   Justerare 


