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Digitalt årsmöte 2021 för Gustavsbergs Porslinsmuseum Vänner 

Eftersom vårens årsmöte ställdes in på grund av coronapandemin genomförde vi ett digitalt 
årsmöte. De medlemmar som inte har mejladress fick formuläret med vanlig post. Vi har 
utgått från dagordningen till det ordinarie årsmötet och vad som står i stadgarna. 
Verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, revisionsberättelse och ekonomisk plan har 
skickats ut till medlemmarna och finns på vår hemsida. 

37 medlemmar har godkänt alla förslag i protokollet.  

 

 

Protokoll årsmöte 31 mars 2021 

1  Val av mötesordförande  
Till mötesordförande valdes Gunilla Lindholm. 

 
2  Val av sekreterare 

Till sekreterare för mötet valdes Roine Fredriksson. 
 
3  Val av justerare att justera dagens protokoll  

Till justerare valdes Carola Stuart och Mats Björkman. 
 
4  Mötets utlysande 

Medlemmarna ansåg att mötet utlysts i behörig ordning,  alltså minst 14 dagar i förväg. 
 
5  Verksamhetsberättelse för 2020 

Verksamhetsberättelsen godkändes. 
 
6  Ekonomisk redovisning för 2020 

Ekonomisk redovisning godkändes. 
 
7  Revisionsberättelse för 2020 

Revisionsberättelsen har förelagts årsmötet och lades till handlingarna. 
 
8  Ansvarsfrihet 

Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2020. 
 
9  Verksamhetsplan och budget för kommande år 

Förslag till verksamhetsplan och budget godkändes. 
 
10  Val av ordförande för föreningen 

Gunilla Lindholm valdes till styrelseordförande för 1 år. 
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11  Val av styrelseledamöter på 2 år 

Till styrelseledamöter valdes: 
Mats Björkman 2 år omval 
Carola Stuart 2 år omval 
Markus Dimdal 2 år  nyval 
Övriga styrelseledamöter som har ett år kvar av mandatperioden är: 
Inger Hasselberg, Ursula Malmström Nehm, Johan von Seth och Sarah Westling 

 
12  Val av revisorer och revisorssuppleant på 1 år 

Till revisorer valdes Marianne Preissler och Ulla Broman, som ersättare Cecilia 
Landmark.  

 
13  Valberedning på 1 år 

Till valberedning valdes Maria Grunditz och Roine Fredriksson, sammankallande. 
 
14  Medlemsavgift 2021 

Styrelsen föreslog att medlemsavgiften för 2021 ska vara oförändrad, dvs. enskild 
medlem 125 kr, familj 200 kr, studerande 50 kr och företag 500 kr. Årsmötet beslöt i 
enlighet med förslaget. 

 
15  Av styrelsen hänskjutna frågor samt av föreningsmedlemmar anmälda ärenden. 

Inga ärenden fanns att behandla. 
 
16  Avslutning 

Ordförande Gunilla Lindholm tackar för intresset att deltaga och förklarar årsmötet 
avslutat, samt beklagar att årsmötet inte gick att genomföra tillsammans med 
medlemmarna. 
 

 

 

 

Gunilla Lindholm Roine Fredriksson 

Mötesordförande Mötessekreterare 
  

 

 

 

Carola Stuart Mats Björkman 

Justerare  Justerare 

 


