
Grankulla svenska kulturförening r.f. 

PROTOKOLL  ÅRSMÖTE 2020 

Tidpunkt:  9.9.2020  kl. 18:03-18:34 

Plats:  Villa Vallmogård 

1. Mötet öppnas 

Mötet öppnades kl. 18.03 av föreningens ordförande Patrik Limnell. 

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

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

3. Val av två protokolljusterare och två rösträknare 

Till protokolljusterare och rösträknare valdes Yrsa Lannert och Kenneth Söderholm. 

4. Konstateras att mötet är stadgeenligt sammankallat 

Mötesordförande konstaterade att mötet var stadgeenligt sammankallat, eftersom föreningen 

hade annonserat om årsmötet i KaunisGrani nummer 10, dessutom hade medlemmarna fått 

kallelsen per e-post. 

5. Beslutes om godkännande av föredragningslistan 

Föredragningslistan godkändes. 

6. Föredras styrelsens årsberättelse och bokslut för 2019. 

Föreningens sekreterare Christoffer Lindqvist presenterade verksamhetsberättelsen och 

bokslutet (bilaga 1) för 2019. Handlingarna distribuerades till de närvarande på plats.  

Mötet godkände föreningens årsberättelse för 2019. 

7. Verksamhetsgranskarnas berättelse föredras 

Yrsa Lannert föredrog verksamhetsgranskarnas berättelse genom att läsa upp berättelsen (bilaga 

2).  

8. Beslut om fastställande av bokslutet för 2019 samt beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen 

Mötet fastställde föreningens bokslut för 2019 och beviljade styrelsen ansvarsfrihet.  

9.  Beslut om medlemsavgiftens storlek för innevarande år 

Föreningens sekreterare framförde att på grund av rådande omständigheter verksamheten har 

varit begränsad under 2020, därför föreslår styrelsen att medlemsavgiften skulle vara 0 € för 

2020.  

Mötet beslöt att medlemsavgift för 2020 är 0 €. 



10. Besluts om godkännande av budget och verksamhetsplan för 2020 

Föreningens sekreterare presenterade verksamhetsplanen (bilaga 3) och budgeten (bilaga 4) för 

2020 med på platsen utdelade kopior. 

Mötet godkände budget och verksamhetsplan för 2020. 

11. Val av ordförande och för innevarande år 

Mötet beslöt att välja Patrik Limnell till ordförande. 

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

Mötet beslutade att välja sex övriga medlemmar i styrelsen förutom ordförande. 

13. Val av övriga styrelsemedlemmar 

Mötet valde följande medlemmar till styrelsen för 2020: 

Christoffer Lindqvist, Gunilla Löfstedt-Söderholm, Tom Sandström, Alf Skogster, Marianne 

Svartbäck och Mia Smulter. Barbara Åkerberg valdes som kassör utanför styrelsen. 

14. Val av verksamhetsgranskare och två suppleanter för dessa 

Mötet valde Yrsa Lannert  och Guy Willman som verksamhetsgranskare med Martin Baltscheffsky 

och Marina Almark som deras ersättare.  

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

Inga sådana ärenden förelåg. 

17. Mötets avslutande 

Mötesordförande avslutade årsmötet kl. 18.34.  

Efter det officiella årsmötet uppträdde kvällens gäst, författaren Eva Frantz ett föredrag under 

rubriken ”Mysiga mordhistorier i finlandssvensk miljö – ett framgångsrikt koncept?”  De 15 

deltagarna bjöds på sallad och kaffe. 

Mötesordförande:   Mötessekreterare: 

______________________  ______________________ 

Peter Forsström   Christoffer Lindqvist 

Protokolljusterare: 

______________________  ______________________ 

Yrsa Lannert   Kenneth Söderholm 


