PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2022
Föreningen Kavallahusets vänner
Årsmöte den 22 april 2022, kl 18, på Galleri Kontrast på Hornsgatan 8 i Stockholm.
§ 1. Mötet öppnas.
§ 2. Ann-Sofie Lennqvist Lindén valdes till mötesordförande, Anna Fahlén valdes till
mötessekreterare, Kristina Lejdström och Britt Nordberg valdes till justerare och rösträknare.
§ 3. Årsmötet godkände det stadgeenliga utlysande av årsmötet.
§ 4. Dagordningen justeras genom att ordförande väljs för sig, §10a, innan övriga styrelsen
väljs, §10b. § 7b lades till. Frågan om medlemsavgiftens storlek lades till som § 14.
§ 5. Inga motioner har inkommit.
§ 6. Verksamhetsberättelsen lästes upp av tf ordförande Gun Hedlund. Till
verksamhetsberättelsen läggs följande: Styrelsen har tillsammans med
intendenten utarbetat nytt informationsmaterial som numera aktivt lämnas till alla
stipendiater med uppmaning om att bli medlem i föreningen. Detta har medfört att vi fått
flera nya medlemmar. Årsmötet beslutade att efter tillägget godkänna
verksamhetsberättelsen.
§ 7a. Verksamhetsplanen lästes upp av tf ordförande Gun Hedlund. Till verksamhetsplanen
läggs följande: Styrelsen ska fortsätta sitt arbete med att aktivt värva stipendiater som
medlemmar till föreningen. Årsmötet beslutade att efter tillägget godkänna
verksamhetsplanen.
§ 7b. Balans- och resultaträkning redovisades av kassör Anna Fahlén varefter den fastställdes
av mötet.
§ 8. Revisorns rapport lästes upp av mötesordföranden Ann-Sofie Lennqvist Lindén.
§ 9. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
§ 10a. Stig Hansén valdes till ordförande – omval, 1 år
§ 10b. Årsmötet diskuterade antal ordinarie ledamöter i styrelsen. Efter diskussionen
beslutade årsmötet att välja sju ordinarie ledamöter och en suppleant:
Johanna Wulf – omval, 2 år
Kerstin Åkerlund – omval, 2 år
Olof Sjölander – omval, 2 år
Christina Alnevall – omval, 2 år
Johanna Henriksson – omval, 1 år
Anna Fahlén – omval, 1 år
Gun Hedlund – omval, nyval som suppleant 1 år

§ 11. Dag Malmberg valdes till revisor, omval.
§ 12. Eva Dahlman och Jukka Jukkola valdes till valberedning, nyval.
§ 13. Övriga frågor – omröstning om vad föreningen ska bidra till kommande år. Förslagen
var följande:
- Omklädning av röda soffan
- Nya filtar till rummen
- Klä om matsalsstolarna
Efter omröstning fick förslaget att klä om den röda soffan flest röster och blir det alternativ
vi satsar på kommande år.
§ 14. Medlemsavgiftens storlek diskuterades. Årsmötet beslutade:
- att medlemsavgiften kvarstår oförändrad 150 kr för enskild och 200 kr för
familj, och
- att ge den nya styrelsen i uppdrag att se över medlemsavgiften och komma
med förslag till nästa årsmöte.
§ 15. Årsmötet avslutas.
Avgående valberedning, Elisabeth Lind, Mats Lundström och Anders Djerf, samt en styrelseledamot,
Barbara Lönnqvist avtackades.

Den aviserade föreläsningen av Filip Kotsombouikidis uteblev tyvärr av personliga skäl.
Kvällen avslutades med plockmat, dryck och samtal.
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