Sveriges Vänföreningar för
Konst och Kultur
Protokoll fört vid årsmöte
tisdagen den 2 juni 2015 på Sjöhistoriska Museet, Stockholm

Närvarande:
Hans Christner
Inger Wijnbladh
Staffan Gullander
Viveca Axell Hedén
Karin Bruhn-Möller
Pontus Silverstolpe
Margareta Brandberg
Louise Nordenfelt
Bengt Telland
Åke Matton
Angela Apelt
Ingrid Svensson
Johan De Geer
Göran Groth
Lennart Hjelte

Sjöhistoriska Museets Vänner
Nationalmusei Vänner
Skokloster Vänner
Nordiska Museets och Skansens Vänner
Nationalmusei Vänner
SVK
Nordiska Museet och Skansens Vänner
Nordiska Museet och Skansens Vänner
Tekniska Museets Vänner
Gävle Musei Vänner
Etnografiska Museets Vänner
Rönnells Vänner
Musik på Slottet
Nationalmusei Vänner
Nyköpings Flyghistoriska Förening

Visning av Utställningen Sex & the Sea
Årsmötet inleddes med en guidad visning av utställningen Sex & the Sea på Sjöhistoriska
Museet. Utställningen är inlånad från Rotterdam och beskriver sjömännens liv på sjön och i
hamnarna. Därefter förskansade vi oss i Drottning Victorias röksalong där Hans Christner
berättade om bakgrunden till denna fascinerande lokal.
Ordförandes hälsningsanförande
Hans Christner hälsade de närvarande 15 medlemmarna välkomna till årsmötet. Ordföranden
informerade om verksamhetsåret 2014 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 4 maj och med påminnelse den 22 maj samt 26 maj.
Mötet fann att utlysningen skett stadgeenligt.
§4. Val av justeringsman tillika rösträknare att tillsammans med ordföranden justera
protokollet. Mötet valde Angela Apelt, Etnografiska Museets Vänner.
§5. Godkännande av dagordningen.
Dagordningen godkändes.
§6. Fastställelse av styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning.
Inga frågor ställdes och Verksamhetsberättelsen och Resultat- och Balansräkningen fastställdes.
§7. Föredragning av revisionsberättelsen.
Margareta Brandberg föredrog revisionsberättelsen och mötet godkände denna.
§8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
I enlighet med revisorns förslag beviljade mötet styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.
§9. Föreningens framtida inriktning
Ordföranden framhöll att det inom styrelsen förelåg en betydande osäkerhet beträffande
Förbundets framtida verksamhet. Fråga hade t o m uppkommit om Förbundet borde
fortsätta som en aktiv paraplyorganisation. Under det kommande verksamhetsåret
kommer det vara styrelsens huvuduppgift att - efter samråd med intresserade
medlemsföreningar - ta fram en realistisk rekommendation beträffande Förbundets
framtida verksamhet. Under tiden avser man fortsätta den hittillsvarande stöd- och
rådgivande verksamheten för, framför allt, nya och blivande föreningar. Man avser även
att under året arrangera något seminarium/ föredrag av mer allmänt intresse för våra
medlemmar.
§10.Val av ordförande och sekreterare
I enlighet med Valberednings förslag valdes Hans Christner till ordförande och Inger
Wijnbladh till sekreterare för 2015.
§11.Val av styrelseledamöter.
I enlighet med Valberedningens förslag omvaldes till årsmötet 2015:
Staffan Gullander, Viveca Axell Hedén, Karin Bruhn-Möller och Pontus Silfverstolpe.
Gunilla Axsäter, Louise Nordenfelt, Ulrika Sandström Klinth och Birgitta Johansson
Hedberg har avsagt sig omval.
§12.Val av en revisor och en revisorssuppleant.
Valberedningen föreslog Margareta Brandberg och Johan De Geer som revisorer.
Mötet valde enligt valberedningens förslag.

§13. Val av valberedning.
Till valberedning valdes Göran Groth och Louise Nordenfelt.
§14. Beslut om årsavgiften för verksamhetsåret 2016.
Styrelsen föreslog en sänkning av medlemsavgiften för 2016, dvs. 250 kr för
vänföreningar med upp till 1000 medlemmar och 500 kr för vänföreningar med över 1000
medlemmar. Mötet beslöt enligt styrelsens förslag.
§15. Övriga frågor.
Några frågor hade inte inkommit.
Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet.

Föredrag av ordföranden i Nyköpings Flyghistoriska Förening
Årsmötets följdes av ett intressant föredrag av Lennart Hjelte, ordförande i Nyköpings
Flyghistoriska Förening. Vänföreningen har idag 430 medlemmar inkl 70 volontärer. Vi fick
höra bakgrunden till dagens F11 Sveriges Flygspaningsmuseum. Vänföreningen ordnar bl.a.
Flyg och Motordagar och man kan boka häftiga upplevelser i simulatorer SF37 Viggen och
Cessna 240.
I pausen bjöds årsmötesdeltagarna på kaffe och bulle utanför röksalongen.

Stockholm den 6 juni 2015

Hans Christner, ordförande

Justeras:

Angela Apelt

Inger Wijnbladh, sekreterare

