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Verksamhetsberättelse 2016
Verksamhetsåret 2016-01-01 – 2016-12-31
Sveriges Vänföreningar för konst och kultur är en övergripande medlemsorganisation för
vänföreningar inom kulturområdet. Vårt främsta mål är att förmedla kunskap och inspiration till våra
medlemsföreningar, men också att söka skapa en plattform för diskussion och erfarenhetsutbyte
föreningarna emellan. SVK kan även verka som remissorgan för vänföreningsrörelsen beträffande
statliga utredningar. SVK är associerad medlem i WFFM - World Federation of Friends of Museum.

Årsmöte
Årsmötet 2016 hölls den 30 maj på Nordiska museet i Stockholm. Före mötet visades utställningen
”Rejält Retro” för mötesdeltagarna.

Själva årsmötet hölls därefter i museets konferenslokal Stallet.
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Styrelse
Vid årsmötet valdes ordförande och styrelsemedlemmar. Styrelsen har därefter konstituerat sig enligt
följande:
Hans Christner
Inger Wijnbladh
Staffan Gullander
Pontus Silfverstolpe
Berit Rönnstedt
Anders Björklund
Anneli Magnusson

Ordförande
Sekreterare och Kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
har varit adjungerad styrelseledamot under året

Revisorer
Till revisor valde årsmötet Margaretha Brandberg med Johan De Geer som revisorssuppleant.

Styrelsesammanträden
Under verksamhetsåret 2016 har styrelsen haft fem (5) protokollförda sammanträden

Verksamheten
Under verksamhetsåret arrangerade vi två informationsmöten för föreningens medlemmar.
I samband med den första informationsträffen, som hölls den 19 april, presenterade SVK sitt remiss
svar på den statliga museiutredningen.
Till höstens möte i september hade vi bjudit in statssekreteraren i Kulturdepartementet Per Olsson
Fridh och departementsrådet Fredrik Linder. Syftet med detta arrangemang var att ytterligare utveckla
de synpunkter på den statliga museiutredningen, vilka föreningen redovisat i sin remissinlaga tidigare
under året.
I förra årets remissarbete tyckte vi oss, hos myndigheterna, kunna konstatera en brist på djupare insikt
beträffande vänföreningarnas verksamhet och framtida möjligheter. För att i någon mån avhjälpa detta
förhållande vill föreningen genomföra ett projekt med syfte att genomlysa vänföreningsrörelsens
bakgrund och folkbildande betydelse samt skapa större kunskap om vänföreningarnas närvaro.
Projektet skall synliggöra vänföreningarna som en folkrörelse formerad till stöd för institutioner inom
konst och kultur. Till denna fråga återkommer vi senare i år.
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World Federation of Friends of Museums (WFFM)
SVK, som är en av federationens stiftare, är f.n. associerad medlem. WFFM, som har ett 50-tal
medlemsländer i Europa, Asien, Nord- och Sydamerika, alternerar varje år plats för årsmötet mellan
världsdelarna. 2016 hölls årsmötet i Washington den 2-5 juni. Johan De Geer, från föreningen deltog i
årsmötet.

Ekonomi
Årsavgiften har varit 250 kr för medlemsföreningar med 1000 eller färre medlemmar. För föreningar
med 1001 eller fler medlemmar har avgiften varit 500 kr.
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Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:
Balanserat kapital
Årets vinst

61 834
1 619

Disponeras så att
I ny räkning överföres

63 453

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

……………………………….
Hans Christner

……………………………
Inger Wijnbladh

………………………..
Berit Rönnstedt

……………………………….
Anders Björklund

…………………………….
Staffan Gullander

…………………………
Pontus Silfverstolpe

Ledamöter vilka på styrelsemöte 2017-04-04 erhållit uppdraget att på styrelsens vägnar underteckna
verksamhetsberättelsen.

Min revisionsberättelse har avgivits den

……………………………..
Margareta Brandberg
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Resultaträkning 1 jan-31 dec 2016
(Belopp i kr)

Föreningens intäkter

2016

2015

Medlemsavgifter
Ränta på sparkonto
Summa intäkter

8 750
0
8 750

14 000
0
14 000

5 563

2 957

0
378
1 000

1 323
3 633

190

119

Summa kostnader( hela kr)

7 131

8 032

Rörelseresultat

1 619

5 968

Föreningens kostnader
Administration inkl. hemsidan
(varav plusgiro 900)
WFFM årsavgift
Vändagar och årsmöte
Seminarier
Styrelsen, lokal, gåvor till avg. styrelsemedlemmar

Balansräkning
2016-12-31

2015-12-31

Plusgiro
Sparkonto

18 364
45 089

16 745
45 089

Summa tillgångar

63 453

61 834

Eget kapital
Disponibla medel 63 453
Årets resultat
1 619

63 453

61 834

Summa eget kapital o skulder

63 453

61 834

Tillgångar

Eget kapital och skulder
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