SKOKLOSTERS SLOTTS VÄNNER
PROTOKOLL från Skoklosters Slotts Vänners ÅRSMÖTE
lördagen den 29 februari 2020 i Armémuseums hörsal
Ordförande Christer Nilsson hälsade välkommen och öppnade mötet.
1. Val av ordförande att leda mötet.
Christer Nilsson valdes att leda mötet.
2. Meddelande om styrelsens val av sekreterare för mötet.
Marie Deijfen valdes att föra protokoll vid mötet.
3. Årsmötets behöriga utlysande.
Kallelse skickades ut i god tid den 23 januari och verksamhetsberättelsen den 17 februari.
4. Godkännande av dagordningen.
Ja!
5. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet.
Eva Lidö och Lena Graf valdes till justeringsmän.
6. Styrelsens årsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisorernas berättelse.
Christer redogjorde för verksamhetsberättelsen för 2019 med bistånd av kassör Göran
Holmberg avseende de ekonomiska delarna.
Ingemar Nordström presenterade revisorernas berättelse.
7. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet.
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för perioden.
8. Fastställande av antal medlemmar i styrelsen.
Rolf Söderlind från valberedningen informerade om styrelsens sammansättning och föreslog
att antalet medlemmar i styrelsen bantas från 9 till 8 personer. Enligt stadgarna ska styrelsen
bestå av minst 6 och högst 20 personer. Museichefen är utöver det självskriven medlem av
styrelsen.
9. Val av ordförande och övriga styrelseledamöter.
Rolf Söderlind redogjorde för valberedningens förslag:
Omval av ordförande Christer Nilsson på ett år.
Omval av Else von Essen och Christina Florén och nyval av Marie Deijfen, samtliga för två
år.
Mötet godkände valberedningens förslag.
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10. Val av revisorer.
Valberedningen föreslog omval av Ingemar Nordström och Christina Bellander, vilket
godkändes av mötet.
11. Val av valberedning, tre ledamöter.
Christer har varit kontakt med nuvarande ledamöter i valberedningen och föreslog att de
omväljs, vilket mötet godkände.
Valberedningen består av Ulf Bellander (sammankallande), Göran Huldtgren och Rolf
Söderlind.
12. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande år (2021).
Kassör Göran Holmberg föreslog att medlemsavgiften förblir oförändrad för
nästkommande år, vilket mötet godkände.
13. Eventuellt övriga ärenden.
Inga övriga ärenden.
14. Årsmötet avslutas.
Christer tackade alla medlemmar, ca 80, som deltagit och avslutade därmed mötet.
Monica Berglöf som valt att avgå ur styrelsen avtackades.
Efter årsmötet presenterade Christer och Bengt Kylsberg årets resor. Det har gått ut
information om alla resor utom en tillkommande ”hemlig resa” som går till Nora och bl a
Arvidssons tapetserarverkstad den 10 – 11 oktober. Mer info kommer!
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