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Visning av Utställningen Rejält Retro
Årsmötet inleddes med en guidad visning av utställningen Rejält Retro på Nordiska Museet.
Intendent Ulla-Karin Warberg berättade engagerat om olika bruksföremål i Sverige sedan 1600talet.
Därefter gick vi över till Stallet där kaffe och bullar serverades medan vi förskansade oss för
att delta i årsmötet.
Ordförandes hälsningsanförande
Hans Christner hälsade de närvarande 21 medlemmarna välkomna till årsmötet. Ordföranden
informerade om verksamhetsåret 2015 enligt utdelad Verksamhetsberättelse.
Mötet började med att alla presenterade sig.

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 9 maj och med påminnelse den 23 maj. Mötet fann att
utlysningen skett stadgeenligt.
§4. Val av justeringsman tillika rösträknare att tillsammans med ordföranden justera
protokollet. Mötet valde Leif Nylander, Vasamuseets 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
2015.
§9. Föreningens framtida inriktning
Det kommer att vara en huvuduppgift för oss att följa upp den remiss som är inskickad till
Kulturdepartementet. En tanke är att försöka kartlägga volontära insatser och ordna ett
seminarium om volontärinsatser. Om församlingen har några ytterligare förslag vänligen
maila ordföranden / sekreteraren.
§10. Val av ordförande och sekreterare
I enlighet med Valberednings förslag valdes Hans Christner till ordförande och Inger
Wijnbladh till sekreterare.

§11. Val av övriga styrelseledamöter
I enlighet med Valberedningens förslag omvaldes till årsmötet 2017:
Staffan Gullander och Pontus Silfverstolpe.

Till nyval
Anders Björklund och Berit Rönnstedt
De båda nyvalda presenterades sig kort. Anders Björklund har tidigare varit chef för
Sjöhistoriska Museet och Etnografiska Museet.
Berit Rönnstedt har varit på Nordiska Museet under större delen av sitt yrkesliv, bl. a. som
Museilärare och Planeringschef. Har stor kontaktyta med andra museet i landet och även
utomlands.
Viveca Axsell Hedén och Karin Bruhn Möller 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.
Styrelsen får ett öppet mandat att tillsätta valberedning.
§13. SVKs yttrande över den statliga museiutredningen
Staffan Gullander gjorde en kort presentation, som kommer att mailas ut till samtliga
närvarande.
Ordet vänförening är inte nämnd i Den Statliga Museiutredningen vilket är skrämmande.
Detta blev ett sätt för SVK att visa att det finns ngt som heter Vänföreningar och att vi kan
vara till hjälp för Museerna. SVK har lagt ett förslag att tillsätta en tilläggsutredning.
Hans Christner har haft kontakt med departementsrådet Fredrik Linder. De har noterat vår
remiss. SVK kommer att inbjuda till ett möte med statssekreteraren och departementsrådet
förslagsvis i början/mitten av september. Information om detta kommer att gå ut till våra
medlemmar.
§14. Den fria entréns betydelse för vänföreningarnas framtid.
En diskussion förelåg om olika museers inträden. Många Vänföreningar har tappat
medlemmar under detta år. Moderna museets kommer att i framtiden ta ut en avgift om
150kr vid särskilda utställningar. Postmuseum berörs ej. De har fortfarande entréavgift.
Nordiska Museet och Skansens Vänner har entréavgift, eftersom de är en stiftelse men är
oroliga för konkurrens av de som har fri entré.
§15.Beslut om årsavgiften för verksamhetsåret 2017.
Styrelsen föreslog oförändrad medlemsavgift för 2017, dvs. 250 kr för vänföreningar med
upp till 1000 medlemmar och 500 kr för vänföreningar med över 1000 medlemmar. Mötet
beslöt enligt styrelsens förslag.

§16.Övriga frågor.
Några frågor hade inte inkommit.
Ordförande framförde SVKs varma tack till Viveca Axell Hedén för de gångna åren och
den generositet Nordiska Museet visat med lån av lokaler vid olika tillfällen.
Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet.

Stockholm den 30 maj 2016

Hans Christner, ordförande

Justeras:

Leif Nylander

Inger Wijnbladh, sekreterare

