
Grankulla svenska kulturförening rf 

PROTOKOLL  ÅRSMÖTE 2017  

Tidpunkt:  15.3.2017  kl 18.30-19.23 

Plats:  Villa Vallmogård 

Närvarande: Närvarolista, se bilaga 1. 

1. Mötet öppnas 

Mötet öppnades kl. 18.30 av föreningens ordförande Patrik Limnell. 

2. Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare för mötet 

Mötet valde Alf Skogster till mötesordförande och Veronica Fellman till sekreterare. Mötet 

beslutade att vice ordförande väljs vid behov. 

3. Val av två protokolljusterare och två rösträknare 

Till protokolljusterare och rösträknare valdes Stig Kewin och Susanna Ohls. 

4. Konstateras att mötet är stadgeenligt sammankallat 

Mötesordförande konstaterade att mötet var stadgeenligt sammankallat, eftersom föreningen 

hade annonserat om årsmötet i KaunisGrani nummer 3 som utkom 2.3.2017, sidan 12, bilaga 2. I 

årsmöteskallelsen ingick ett meddelande om förslaget till ändring av stadgarna, vilket behandlas i 

punkt 15 på föredragningslistan.  

5. Beslutes om godkännande av föredragningslistan 

Föredragningslistan, uppgjord enligt 6 § i föreningens stadgar, godkändes, inkluderande förslaget 

om ändring av stadgarna (punkt 15).  

6. Föredras styrelsens årsberättelse och bokslut för 2016. 

Föreningens ordförande Patrik Limnell presenterade verksamhetsberättelsen (bilaga 3) och 

bokslutet (bilaga 4) för 2016. Handlingarna distribuerades till de närvarande på plats.  

Mötet godkände föreningens årsberättelse för 2016. 

7. Verksamhetsgranskarnas berättelse föredras 

Mötesordförande föredrog verksamhetsgranskarnas berättelse genom att läsa upp berättelsen 

(bilaga 5). Yrsa Lannert och Mikael Paul var verksamhetsgranskare. 

8. Beslut om fastställande av bokslutet för 2016 samt beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen 

Mötet fastställde föreningens bokslut för 2016 och beviljade styrelsen ansvarsfrihet. 

Mötesdeltagarna framförde sin tacksamhet till styrelsen för den välskötta ekonomin. 

 



9.  Beslut om medlemsavgiftens storlek för innevarande år 

Föreningens ordförande framförde att medlemsantalet är drygt 140 och antalet stiger. Den 

gällande medlemsavgiften är 10 euro och styrelsen finner det inte ändamålsenligt att föreslå en 

höjning av medlemsavgiften.  

Mötet beslutade att behålla samma medlemsavgift för 2017. 

 

10. Besluts om godkännande av budget och verksamhetsplan för 2017 

Föreningens ordförande presenterade budgeten (bilaga 6) och verksamhetsplanen (bilaga 7) för 

2017 i enlighet med bifogade, på platsen utdelade, kopior. 

Mötet godkände budget och verksamhetsplan för 2017. 

11. Val av ordförande och viceordförande för innevarande år 

Mötet beslutade att välja Patrik Limnell till ordförande och Veronica Fellman till vice ordförande. 

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

Mötet beslutade att välja fem övriga medlemmar i styrelsen förutom ordförande och vice 

ordförande. 

13. Val av övriga styrelsemedlemmar 

Mötet valde följande medlemmar till styrelsen för 2017: 

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

Barbara Åkerberg återvaldes som kassör utanför styrelsen. 

14. Val av verksamhetsgranskare och två suppleanter för dessa 

Mötet valde Mikael Paul och Yrsa Lannert som verksamhetsgranskare med Martin Baltscheffsky 

och Marina Almark som suppleanter.  

15 . Ändring av stadgarna 

Mötesordförande Alf Skogster föredrog ärendet om ändring av stadgarna. Både de gamla 

stadgarna (bilaga 8) och det nya stadgeförslaget (bilaga 9) delades ut till mötesdeltagarna och 

det nya stadgeförslaget visades på en skärm med videokanon. Orsaken till stadgeändringarna är 

att uppdatera stadgarna. I de nya stadgarna 6 § mom. 2 ändrade mötet ordet ”sej” till ”sig”. I 

övrigt föreslogs inga ändringar. 

Mötet godkände stadgeändringen enhälligt. Föreningens ordförande befullmäktigades att göra 

redaktionella ändringar i förslaget om myndighet så kräver. 

16. Behandlas andra ärenden, som inlämnats till styrelsen minst två veckor före årsmötet 

Inga sådana ärenden förelåg. 



17. Mötets avslutande 

Mötesordförande avslutade årsmötet kl. 19.23.  

Efter det officiella årsmötet uppträdde kvällens gäst, trubaduren Henrik Huldén, med sång och 

underhållning kring ”Visan som konstform i ord och ton”. Deltagarna bjöds på sallad och kaffe. 

 

Mötesordförande:   Mötessekreterare: 

 

______________________  ______________________ 

Alf Skogster   Veronica Fellman 

 

 

Protokolljusterare: 

 

______________________  ______________________ 

Stig Kewin    Susanna Ohls 

  


