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Verksamhetsberättelse 2013
Verksamhetsåret 2013-01-01 – 2013-12-31
Sveriges Vänföreningar för Konst och Kultur (f.d. Förbundet Sveriges Museivänner) är en
övergripande medlemsorganisation för vänföreningar inom kulturområdet. Vi välkomnar alla
vänföreningar inom konst och kultur (d.v.s. teater, opera, konst, kulturminnesvård m.m.) som verkar
för att stödja såväl museer som övriga kulturella institutioner. Vårt främsta mål är att förmedla
kunskap och inspiration till våra medlemmar. Men vi strävar också efter att bli en plattform för
diskussion, erfarenhetsutbyte och nätverkande. Sveriges Vänföreningar för Konst och Kultur är också
medlem i WFFM – World Federation of Friends of Museums.

Årsmöte
Vid årsmötet 2013 beslutades att föreningen skulle byta namn från Förbundet Sveriges Museivänner
till Sveriges Vänföreningar för Konst och Kultur (SVK) då vi önskar utveckla förbundets verksamhet
att omfatta även andra vänföreningar inom kulturområden, som musik, dramatik och även konsthallar.
Detta skulle ge en bredare bas och en större tyngd i vår verksamhet, såväl ekonomiskt som
handlingskraftigt. Stadgarna ändrades i enlighet med detta beslut.

Styrelse
Vid årsmötet valdes ordförande och styrelsemedlemmar. Styrelsen har därefter konstituerat sig enligt
följande:
Ulrika Sandström Klinth

Ordförande

Inger Wijnbladh

Sekreterare och Kassör

Staffan Gullander

Ledamot

Hans Christner

Ledamot

Gunilla Axsäter

Ledamot

Pontus Silfverstolpe

Ledamot

Viveca Axell Hedén

Ledamot

Karin Bruhn Möller

Ledamot

Lisa Skogh

Ledamot

Lisa Skogh har under verksamhetsåret flyttat utomlands och har endast deltagit på ngt styrelsemöte.
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Revisorer
Till revisor valde årsmötet Margaretha Brandberg med Johan De Geer som revisorssuppleant.

Styrelsesammanträden
Under verksamhetsåret 2013 har styrelsen haft nio (9) protokollförda sammanträden. Utöver detta har
medlemmarna i styrelsens tre olika arbetsgrupper – Eventgrupp, Organisationsgrupp/Styrning och
Framtidsgrupp/Lobbying träffats för att diskutera frågor inom respektive ansvarsområde.

Verksamheten
Med hänsyn till namnbytet och till målet att öka basen för verksamheten ägnades andra halvåret av
verksamhetsåret 2013 främst åt att diskutera och planera för det framtida arbetet. En ny logotype togs
fram och en ny webbsida byggdes. Inbjudan till den föreläsning i styrelsearbete i ideella föreningar
styrelsen planerat att arrangera i januari 2014 gick ut i december till medlemmar såväl som till
föreningar styrelsen tror kan vara intresserade av verksamheten.

World Federation of Friends of Museums
Föreningen är en av stiftarna och har under de senaste åren haft en representantplats i dess Council.
WFFM som har ett 50 tal medlemsländer i Europa, Asien, Argentina, och Syd & Nordamerika, har
varje år sitt årsmöte spritt mellan världsdelarna. Det ger en mycket intressant inblick i andra länders
kultur i allmänhet, samt vän och volontärsverksamhet i synnerhet. Årsmötet 2013 hölls i Seoul och
kommer att hållas i Berlin 2014 där föreningen representeras av Göran Groth (föreningens före detta
ordförande).

Ekonomi
Årsavgiften har varit 500 kr för medlemsföreningar med 1000 eller färre medlemmar. För föreningar
med 1001 eller fler medlemmar har avgiften varit 1000 kr.
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Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:
Balanserat kapital
Årets vinst

45.558
1.753

Disponeras så att
I ny räkning överföres

47.311

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning
Föreningens styrelse tackar för förtroendet medlemmarna visat oss under året!
Stockholm den

……………………………….
Ulrika Sandström Klinth

……………………………
Inger Wijnbladh

………………………..
Karin Bruhn Möller

……………………………….
Viveca Axell Hydén

…………………………….
Hans Christner

…………………………
Gunilla Axsäter

………………………………..
Staffan Gullander

……………………………
Pontus Silfverstolpe

Ledamöter vilka på styrelsemöte 2014-04-07 erhållit uppdraget att på styrelsens vägnar underteckna
verksamhetsberättelsen.

Min revisionsberättelse har avgivits den

……………………………..
Margareta Brandberg
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Resultaträkning 1 jan-31 dec 2013
(Belopp i kr)

Föreningens intäkter

2013

2012

Medlemsavgifter
Summa intäkter

11 000
11 000

14 500
14 500

Administration inkl hemsidan
(varav plusgiro 850)
WFFM årsavgift
Vändagar och årsmöte
Styrelsen, lokal, gåvor till avg. styr.medl.
Medlemsförsäkring
Summa kostnader( hela kr)

2 029

2 775

3 589
3 629
9 247

3 457

Rörelseresultat

1 753

Föreningens kostnader

2 134
8 366
6 134

Balansräkning
2013-12-31

2012-12-31

Tillgångar
Plusgiro

47 311

45 558

Summa tillgångar

47 311

45 558

Eget kapital
Disponibla medel 45 558
Årets resultat
1 753

47 311

45 558

Summa eget kapital o skulder

47 311

45 558

Eget kapital och skulder
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