Sveriges Vänföreningar för
Konst och Kultur
Protokoll fört vid årsmöte
onsdagen den 31 maj 2017 på Sjöhistoriska Museet, Stockholm

Närvarande:
Hans Christner
Inger Wijnbladh
Staffan Gullander
Anders Björklund
Berit Rönnstedt
Anne Due
Gunnar Lithén
Inger Rommedahl
Leif Nylander
Louise Kindberg
Sigrid Falkman
Stefan Bohman
Stieg Ingvarsson
Ulla Edberg
Viveca Axell Hedén

Sjöhistoriska Museets Vänner
Nationalmusei Vänner
Skokloster Vänner
Etnografiska Museets Vänner
Nordiska Museets och Skansens Vänner
Etnografiska Museets Vänner
Postmusei Vänner
Zorns Vänner
Vasamuseets Vänner
Östasiatiska Museets Vänner
Östasiatiska Museets Vänner
Scenkonstens museivänförening
Nyköpings Flyghistoriska Förening/F11 Museet
Etnografiska Museets Vänner
Nordiska Museets och Skansens Vänner

Elina Nygård
Katarina Thurell
Lizette Gradén
Tom O´Dell

Ajtee, svenskt Fjäll och samemuseum
Uddgårdens Konsthantverk och design
Livrustkammaren och Skoklosters slott med
Stiftelsen Hallwylska muséet

Årsmötet inleddes med ett seminarium med rubriken ”Att återföra kulturarvsföremål”.
Förre museichefen & ordförande Stefan Bohman talade om ”Vad är egentligen äkta”.
Enhetschef Elina Nygård talade om ”Samiska föremål under debatt”. Förre museichef Anders
Björklund ”Totempålen, frågor kring världens längsta återförande”. Arkivarie Katarina
Thurell: Vem har rätten till missionssamlingarna?”
Därefter serverades kaffe och bullar till alla deltagarna och möjlighet fanns att ställa frågor till
föredragshållarna.
Ordförandes hälsningsanförande
Hans Christner hälsade de närvarande 15 medlemmarna välkomna till årsmötet. Ordföranden
informerade om verksamhetsåret 2016 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 9 maj och med påminnelse den 26 maj. Mötet fann att
utlysningen skett stadgeenligt.

§4. Val av justeringsman tillika rösträknare att tillsammans med ordföranden justera
protokollet. Mötet valde Anne Due, 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.
Hans Christner föredrog revisionsberättelsen och mötet godkände denna.

§8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
I enlighet med revisorns förslag beviljade mötet styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2016.
§9. SVK:s projekt ”Museets bäste vän”
Anders Björklund berättade om projektet ”Museets bäste vän” som diskuterats i styrelsen.
I en efterföljande frågestund frågades om kostnaden för det tänkta projektet. Anders
svarade att den uppskattades ligga mellan 200-250000kr. Ordföranden framhöll att
finansiering måste fås utifrån. SVK kan inte bidra finansiellt.

Flera medlemmar framhöll att vänföreningarna vet för lite om SVK och att SVK måste
därför göra sig mer känt inom vänföreningsrörelsen.
Stig Ingvarsson föreslog SVK att ta kontakt med ArbetSam i Norrköping, som med sina
600 arbetsplatsmuseer har en betydande erfarenhet av vänföreningsarbete.

§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 2018:
Staffan Gullander, Anders Björklund och Berit Rönnstedt
I enlighet med Valberedningens förslag nyvaldes till årsmötet 2018:
Stefan Bohman och Ulla Edberg
Följande ledamot har avböjt omval:
Pontus Silverstolpe
Nyvalda Ulla Edberg presenterade sig kort. Ulla är programansvarig på Etnografiska
Museet och adjungerad till Etnografiska Museets Vänförening styrelse sedan många år.
Hon berättade om en ny vänförening som hon startat: Tehuset Zui-Ki-Tei´s Vänner.
§12. Val av en revisor och en revisorssuppleant.
Valberedningen föreslog Margareta Brandberg och Johan De Geer som revisorer.
Mötet valde enligt valberedningens förslag.
Valberedning
Viveka Axell Hedén accepterade omval
Styrelsen får ett öppet mandat att tillsätta en andra medlem i valberedningen. Enligt
stadgarna skall det finnas 2 ledamöter i Valberedningen.

§13.Beslut om årsavgiften för verksamhetsåret 2017.
Styrelsen föreslog oförändrad medlemsavgift för 2018, 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
Inger Rommedahl, Zorns Vänner framförde varma hälsingar från medlemmarna och
museichefen. Hon utdelade 2017 års program och föreslog en resa till Mora med
övernattning. Vi tar upp detta i styrelsen och återkommer till våra medlemmar.
Ordförande framförde SVK’s varma tack till Pontus Silverstolpe för hans år i styrelsen.
Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet.

Stockholm den 31 maj 2017

Hans Christner, ordförande

Justeras:

Anne Due

Inger Wijnbladh, sekreterare

