
Grankulla svenska kulturförening r.f. 

 

PROTOKOLL   ÅRSMÖTE 2015  

Tidpunkt:  2.3.2015  kl. 18.33–18.48 

Plats:  Villa Breda 

 

ÄRENDEN 

 

1. Mötets öppnande 

Mötet öppnades kl. 18.33 av föreningens ordförande Patrik Limnell. 

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

Mötet valde Peter Forsström till mötesordförande och till sekreterare Christoffer Lindqvist. 

3. Val av protokolljusterare och två rösträknare 

Till protokolljusterare och rösträknare valdes Boris Kock och Susanna Ohls. 

4. Mötets behörighet 

Ordförande konstaterade att mötet var stadgeenligt sammankallat.  Föreningen hade annonserat 

om årsmötet i form av en annons i HBL och KaunisGrani i god tid.  

5. Godkännande av föredraglistan 

Föredragningslistan godkändes 

6. Godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut för 2014. 

Föreningens sekreterare Lindqvist presenterade verksamhetsberättelsen och föreningens kassör 

Åkerberg delgav bokslutet för 2014. Handlingarna fanns tillgängliga och distribuerades till de 

närvarande på plats.  

Mötet godkände föreningens verksamhetsberättelse för 2014. 

7. Verksamhetsgranskarnas berättelse 

Berättelsen föredrogs av verksamhetsgranskaren Yrsa Lannert. Mötet godkände 

verksamhetsgranskarnas berättelse. 

8. Fastställande av bokslutet för 2014 och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen 

 

Mötet fastställde föreningens bokslut och beviljade ansvarsfrihet för styrelsen. 



 

9.  Beslut om medlemsavgiftens storlek för innevarande år 

 

Medlemsavgiften konstaterades vara 15 € per år. Beslöts på förslag av styrelsen att sänka  

medlemsavgift för 2015 till 10 €. 

 

10. Godkännande av budget och verksamhetsplan 2015 

- Bilaga budget och verksamhetsplan 2015 

Föreningens kassör Åkerberg presenterade budgeten och föreningens sekreterare 

verksamhetsplanen för 2015 i enlighet med bifogade bilagor. 

Mötet godkände budget och verksamhetsplan för 2015. 

 

11. Val av ordförande och viceordförande för innevarande år 

Mötet beslöt att välja Patrik Limnell till ordförande och Veronica Fellman till viceordförande. 

 

12. Beslut om antalet styrelsemedlemmar, minst tre och högst sex medlemmar 

Mötet beslöt att välja fem övriga medlemmar i styrelsen förutom ordföranden och 

viceordföranden. 

 

13. Val av övriga styrelsemedlemmar 

Mötet valde följande medlemmar till styrelsen för 2015: 

Jessica Lerche, Christoffer Lindqvist, Tom Sandström, Alf Skogster och Eva Wörlund. 

 

14. Val av verksamhetsgranskare och två suppleanter för dessa 

Mötet omvalde Yrsa Lannert och Mikael Paul som verksamhetsgranskare med Martin 

Baltscheffsky och Marina Almark som ersättare.  

 

15 . Övriga ärenden (som inlämnats till styrelsen minst två veckor innan årsmötet) 

Inga övriga ärenden behandlades  

 

 



16. Mötets avslutande 

Ordföranden avslutade årsmötet kl. 18.48.  

Efter det officiella mötet berättade kvällens gäster Stefan Lundberg och Leif Weckström om sin 

reportageresa ” i Daphnes kölvatten” med 38 åhörare. 

 

 

Mötesordförande:   Mötessekreterare: 

________________   ___________ 

Peter Forsström   Christoffer Lindqvist 

 

Protokolljusterare: 

_____________   _____________ 

Boris Koch    Susanna Ohls 

 


