
 
 

 

 

Sveriges Vänföreningar för 

Konst och Kultur 

 

Protokoll fört vid årsmöte 

torsdagen den 23 maj 2019 på Etnografiska Museet, Stockholm 

 

 

 

Närvarande: 

Hans Christner Sjöhistoriska Museets Vänner 

Inger Wijnbladh Nationalmusei Vänner 

Staffan Gullander Skokloster Vänner 

Anders Björklund Etnografiska Museets Vänner 

Berit Rönnstedt Nordiska Museets och Skansens Vänner 

Ulla Edberg Tehuset Zui-Ki-Teis Vänner 

Stefan Bohman Scenkonstens museivänförening 

Mårten Hougström Livrustkammarens Vänner 

Sven Wifstrand Livrustkammarens Vänner 

Per Wedlin Tekniska Museets Vänner 

Anna-Kaisa Öhgren  Nordiska Museets och Skansens Vänner 

Barbro Weberg Nordiska Museets och Skansens Vänner 

Lennart Hjelte Nyköpings Flyghistoriska Förening 

Carl-Johan Gestrup Millesgårdens Vänner och Revisor 

Clas Günther Etnografiska Museets Vänner 

Karin Bruhn Möller Nationalmusei Vänner 

 

 

Ordförandes hälsningsanförande 

Hans Christner hälsade de närvarande 16 medlemmarna välkomna till årsmötet.  Ordföranden 

informerade om verksamhetsåret 2018 enligt utdelad Verksamhetsberättelse. 

 

 

Årsmöte 

 

§1.  Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. 

 Till ordförande valdes Hans Christner och till sekreterare Inger Wijnbladh. 

 

 

§2. Upprättande av röstlängd och godkännande av fullmakter. 

 Beslöts att vid behov använda närvarolistan som röstlängd. Inga fullmakter hade inkommit. 

 

 

§3.  Fråga om årsmötet utlysts i stadgeenlig ordning. 

 Enligt stadgarna skall kallelse till årsmötet vara utskickad senast tre veckor före årsmötet. 

Kallelsen var utsänd via e-post den 26 april och med påminnelse den 15 maj. Mötet fann 

att utlysningen skett stadgeenligt. 



 
 

 

§4.  Val av justeringsman tillika rösträknare att tillsammans med ordföranden justera 

protokollet. Mötet valde Clas Gunther, Etnografiska Museets Vänner. 

 

 

§5.  Godkännande av dagordningen. 

Den föreslagna dagordningen godkändes.  

 

 

§6.  Fastställelse av styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning. 

 SVK hade 25 medlemsföreningar under 2018.  

 

För information kan nämnas att SVK för närvarande fortfarande har 25 

medlemsföreningar varav 24 erlagt medlemsavgiften. SVK styrelse har beslutat att 

Biologiska Museets Vänner får ligga kvar som vilande. 

 

Verksamhetsberättelsen och Resultat- och Balansräkningen fastställdes. 

 

 

§7.  Föredragning av revisionsberättelsen. 

 Carl-Johan Gestrup föredrog revisionsberättelsen. 

 

 

§8.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

I enlighet med revisorns förslag beviljade mötet styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 

 

 

§9. Val av ordförande 

 I enlighet med Valberednings förslag valdes Hans Christner till ordförande.  

 

 

§10. Val av styrelseledamöter 

 I enlighet med Valberedningens förslag omvaldes till årsmötet 2019: 

Staffan Gullander, Anders Björklund, Berit Rönnstedt, Stefan Bohman, Per Wedlin och 

Ulla Edberg. 

 

I enlighet med Valberedningens och styrelsens förslag nyvaldes till årsmötet 2019: 

Sven Wifstrand, Livrustkammarens Vänner. 

 

Inger Wijnbladh har avsagt sig omval. 

 

 Styrelsen kommer att konstituera sig direkt efter årsmötet. 
 

 

§11. Val av en revisor och en revisorssuppleant. 

Valberedningen föreslog Johan De Geer och Carl-Johan Gestrup. Mötet valde enligt 

valberedningens förslag.  

 



 
 

 

 

§12.Val av valberedning 

Vakant. Styrelsen får ett öppet mandat att tillsätta ny valberedning.  

 

 

§13.Beslut om årsavgiften för verksamhetsåret 2020. 

Styrelsen föreslog oförändrad medlemsavgift för 2020, dvs. 250 kr för vänföreningar med 

upp till 1000 medlemmar och 500 kr för vänföreningar med över 1000 medlemmar. 

Mötet beslöt enligt styrelsens förslag. 

 

 

§14.Övriga frågor. 

 Några frågor hade inte inkommit.  

 

Ordföranden informerade om att World Federation of  Friends of Museum (WFFM) 

sammanträder i Montreal under våren. SVK har ansökt om bidrag från Kulturnämnden 

för att kunna delta men fick avslag. 

 

 Ordförande framförde SVK’s varma tack till Etnografiska Museets för dagens 

arrangemang. 

 

Ordförande tackade Inger Wijnbladh för de 9 år hon har deltagit i styrelsearbete som 

sekreterare och kassör. 

 

 Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet. 

 

 Årsmötet avslutades med ett mycket uppskattat föredrag av Carl-Jan Granquist, som 

talade om ”Det svenska måltidsundret – från gastronomiskt U-land till världstopp. Hur 

kunde det ske”. 

 

 Därefter bjöd SVK på kaffe och bullar. 

 

 

Stockholm den 23 maj 2019 

 

 

 

Hans Christner, ordförande  Inger Wijnbladh, sekreterare 

 

 

 

Justeras: 

 

 

 

Clas Gunther 


