
 

 

 
Föreningen Kavallahusets vänner 

 
Protokoll fört vid föreningens årsmöte fredagen den  18 

september 2020. 
Tid: klockan 18.30 

Plats: Åsö Föreningsråd, Färgargårdstorget 1, Stockholm 
 
Årsmötet har fått skjutas upp grund av den pågående pandemin och 
kunde nu slutligen äga rum ovanstående datum. För att hålla den 
föreskrivna fysiska distansen hade stolarna i sammanträdesrummet 
placerats ut med en meters mellanrum. 
 
Vid årsmötet deltog 15 personer. Det ovanligt låga deltagarantalet får 
tillskrivas den rådande rädslan för att resa kommunalt i rusningstid 
och delta i sammankomster. Det sedvanliga knytkalaset fick utgå på 
grund av infektionsrisken men föreningen bjöd på ett glas vin. 
 
1.  Mötets öppnande: ordföranden, Mats Lundström förklarade mötet   
öppnat. 
 
2. Val av mötesordförande och mötessekreterare samt Val av 
justerare tillika rösträknare: 
Till mötesordförande valdes Mats Lundström, till mötessekreterare 
Elisabet Lind och till justerare Christer Themptander 
 
3. Mötets stadgeenliga utlysande: Deltagarna fann att mötet utlysts 
enligt stadgarna. 
 
4. Godkännande av dagordningen: Dagordningen godkändes. 
 

   5. Verksamhetsberättelsen  för kalenderåret 2019 och ekonomisk          
berättelse: Ordföranden, Mats Lundström, föredrog 
verksamhetsberättelsen som godkändes av mötet.   

 
6. Revisorns rapport. Då revisorn, Dag Malmberg, inte var 
närvarande föredrog ordföranden även ekonomiska rapporten som 
godkändes av mötet. 
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7.  Frågan om styrelsens ansvarsfrihet. Mötet beviljade styrelsen 
ansvarsfrihet. 

   
8.  Val av ny styrelse. Valärenden:  

 Anders Djerf lade fram valberedningens förslag till ny styrelse vilket  i 
sin helhet godkändes av medlemmarna:  
  
a. Då sittande ordföranden Mats Lundström har valt att avgå valdes    
Stig Hansén till ordförande på ett år.  

b. Val av övriga ledamöter. Eva Dahlman har valt att avgå. Tråkigt nog 
kunde hon inte delta i mötet och får därför avtackas senare. 

 Omval på ett år: Anna Fahlén, Gun Hedlund, Johanna Henriksson,   
Barbara Lönnqvist, Johanna Wulff och Kerstin Åkerlund. 
‘ 

 Nyval på ett år: Christina Alnevall och Olof Sjölander 
 

  9.Val av revisor  Dag Malmberg omvaldes på ett år. 
 

10. Val av valberedning. Till valberedare omvaldes Anders Djerf,  
Elisabet Lind och Mats Lundström. Sammankallande är Anders Djerf. 

 
11. Rapport från Kavallahuset: Mats Lundström läste upp Elisabeth  

Gullbergs rapport från Kavallahuset över det gångna året. 
 

12. Övriga frågor:  Inga frågor hade föranmälts men ett par frågor togs 
upp att handläggas av den nya styrelsen:  
a. Christer Themptander ställde frågan om en donationsplakett att 

placeras på väggen i entrén i Kavallahuset, eventuellt i glas, där givarnas 
namnteckningar ristas in. 
 b. Anders Djerf föreslog att Kavallastipendiater skulle föreslås stödja 
huset  genom att bli medlemmar i vänföreningen. 

 
  13. Årsmötet avslutas. Årsmötet avslutades. 

Årsmötet var också Mats Lundströms sista som föreningens ordförande 
då han bestämt sig för att avgå efter ett antal år som engagerad och 
handlingskaftig ordförande. Kassören, Anna Fahlén, som 
medlemmarnas representant, tackade honom och överlämnade en stor 
bukett blommor. 
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  Kvällens gäst Paul Hansen, DN:s välkända och prisbelönta fotograf, 
också medlem i Kavallahusets vänner, talade och visade bilder på temat 
Visuell journalistik mellan liv och död. Hans foton från reportageresor, 
ofta till oroshärder som Gazaområdet, trollband tittarna inte bara 
genom sin komposition utan genom den empati och det engagemang de 
förmedlar.  Han tackades med stora applåder och blommor. 

 
 

Vid protokollet                                     Justeras 
 
 

Elisabet Lind      Christer Themptander 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


