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Protokoll från årsmöte för år 2016 
 
 
Datum: 15 februari 2017; tid kl. 19.00. 

 

Plats: Kulturrummet, Kulturhuset Vallentuna 
 

Närvarande c:a 75 medlemmar. 
 
 

1. Mötets öppnande 

Föreningens ordförande Alf Åhbeck välkomnade de närvarande och öppnade årsmötet. 
 

2. Fråga om mötet utlysts i stadgeenlig tid 

Kallelse i Vallentunapaletten utdelades före den 1 februari 2017 varför årsmötet befanns 

utlyst i stadgeenlig tid. 
 

3. Val av ordförande för mötet 

Birgit Göransson valdes till mötesordförande och till att leda kvällens förhandlingar. 
 

4. Val av sekreterare för mötet 

För att föra mötesprotokollet valdes Lennart Hallsten. 
 

5. Val av justerare för mötets protokoll 

Till justerare valdes Lena Höök och Bengt Andersson. 
 

6 Godkännande av dagordningen 

Den med kallelsen utsända dagordningen godkändes. 
 

7. Verksamhetsberättelse för år 2016 

Verksamhetsberättelsen var publicerad på hemsidan och fanns tillgänglig för utdelning 

vid mötet. Antalet medlemmar har under året varit 157 (en mer än vad som stod på 

hemsidan), en nedgång på 10 medlemmar sedan föregående år. Verksamhetsberättelsen 
refererades av Lennart Hallsten och lades med godkännande till handlingarna. 
 

8. Ekonomisk redogörelse 

Kassören, Gun-Britt Sandström, presenterade föreningens balans- och resultaträkningar 

för 2016. De visande ett mindre överskott för året om 689 kr, samt tillgångar i kassa och 
bank plus en fordran om sammanlagt 21,192 kr.  
 

9. Revisorns rapport 

Föreningens revisor, Bo Isakson, föredrog därefter revisorns rapport. 
 

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Årsmötet fastställde balans- och resultaträkningen för 2016, samt beviljade styrelsen 

ansvarsfrihet i enlighet med revisorns förslag. 
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11. Val till förtroendeposter 

Sammankallande i valberedningen, Anders Torberger, föredrog valberedningens förslag 

till förtroendeposterna i föreningen och årsmötet valde följande personer i enlighet med 

förslaget: 

 

a. Styrelseordförande för ett år: Nyval av Lennart Hallsten. 

b. En ordinarie styrelsemedlem för ett år: Fyllnadsval av Karin Hammarqvist. 

c. Två ordinarie styrelsemedlemmar för två år: Omval av Stig Rybrink och nyval av 

Magnus Bard. 

d. En suppleant för två år: Nyval av Mona Beck-Andersson. 

e. Revisor för ett år: Omval av Bo Isaksson. 

f. Revisorssuppleant för ett år: Nyval av Staffan Rosander. 
g. Inköpsgrupp för ett år, 3 medlemmar: Omval av Mona Beck-Andersson, nyval av 
Julia Bergström och Marie Sparr. 

h. Utställningsgrupp för ett år, 3 medlemmar: Omval av Lena Björn-Svensson och 

Mats Nicklasson samt nyval av Lennart Ålund. 

i. Valberedning, 3 medlemmar: Omval av Lars-Olof Hilmertz, sammankallande, och 

Jan-Erik Forsberg samt nyval av Hans Göransson. 
 

12. Styrelsens eventuella arvoden. 

Styrelsen påyrkade inga arvoden varför mötet beslutade att inga arvoden ska utgå. 
 

13. Styrelsens förslag till av budget och årsavgift 

Alf Åhbeck presenterade styrelsens förslag till budget för 2017, baserad på ett 

medlemsantal av 150 medlemmar och en oförändrad årsavgift på 275 kr. De 

sammanlagda intäkterna beräknas uppgå till 74,250 kr, vari ingår ett kulturbidrag från 

kommunen på 5,000 kr. Kostnaderna för konstinköp för det kommande medlemslotteriet 

beräknas bli 34,000 kr. Totalt uppvisar budgeten ett begränsat underskott på 850 kr.  

 

Eftersom betydande administrativt krångel med återbetalningar uppstått för kassören när 

personer slarvat och betalat dubbel årsavgift föreslog Bo Schylander vid mötet att 

föreningen i framtiden skulle betrakta sådana dubbelavgifter som ”gåvor” till föreningen. 

Alf Åhbeck menade att ett sådant förfarande kan stå i strid med föreningens stadgar, och 

föreslog att den nya styrelsen skulle ta upp gåvoförslaget till behandling. Mötet biföll 

Alfs uppfattning. 

 

14. Fastställande av budget och årsavgift 

Både styrelsens förslag till oförändrad årsavgift och budget godkändes. 
 

15. Behandling av från medlemmar inlämnade förslag 

Inga förslag förelåg till behandling. 
 

16. Övriga frågor 

Lennart Hallsten redogjorde för de för våren beslutade och föreslagna arrangemangen för 

föreningen. 
 

17. Avtackning och mötets avslutande 

Årsmötet gladde sig åt att fyra nya personer kommer att ingå i styrelsen och arbets-
grupperna under kommande verksamhetsår. Samtidigt önskade föreningen genom 
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Lennart Hallsten varmt tacka de personer som nu avgår från sina förtroendeposter i 

föreningen: Marjatta Saastamoinen, Louis Sparr och Hans Göransson. De har under 

många år gjort utomordentligt viktiga och goda insatser för föreningen i utställnings- och 

inköpsgrupperna samt aktivt och allsidigt medverkat i styrelsearbetet. Ett alldeles särskilt 
tack riktade föreningen till den avgående ordföranden Alf Åhbeck, som under ett flertal 

år lett föreningens mångskiftande arbete och utgjort en centralgestalt i föreningen. Alf 

har haft hand om många utåtriktade kontakter och har därutöver bl. a. skött föreningens 

hemsida och medlemsbladet Vallentunapaletten. Glädjande nog har Alf meddelat att han 
kan tänka sig att sköta Vallentunapaletten även under 2017 och vid behov delta som 

adjungerad ledamot vid styrelsens möten. 

 

Mötets ordförande konstaterade därefter att inget övrigt fanns att avhandla, tackade för 
förtroendet att få leda årsmötet och förklarade därefter mötet avslutat. 

 
 
Vallentuna den 21 februari 2017 
 
 
 
 

 
 

Lennart Hallsten, sekreterare  Birgit Göransson, ordförande 

 

 

Justeras: 

 

 

 

 

 

Lena Höök   Bengt Andersson  


