
 
 

Sveriges Vänföreningar för 

Konst och Kultur 

 

Protokoll fört vid årsmöte 

onsdagen den 21 maj 2014 på Etnografiska Museet, Stockholm 
 

 

Närvarande: 

Hans Christner SVK 

Inger Wijnbladh SVK 

Gunilla Axsäter SVK 

Staffan Gullander SVK 

Viveca Axell Hedén SVK 

Karin Bruhn-Möller SVK 

Pontus Silverstolpe SVK 

Margareta Brandberg Nordiska Museet och Skansens Vänner  

Louise Nordenfelt Nordiska Museet och Skansens Vänner 

Birgitta Johansson-Hedberg Svenska Linnesällskapet   

Lennart Lundh Postmusei Vänner 

Gert Ekström Tekniska Museets Vänner 

Carl-Johan Gestrup Millesgårdens Vänner 

Åke Matton Gävle Musei Vänner 

Ulla Edberg Etnografiska Museet 

Angela Apelt Etnografiska Museets Vänner 

Ulla Lundgren Thielska Galleriets Vänförening 

Gunilla Nordenskjöld Thielska Galleriets Vänförening 

Robert Fröman Rönnells Vänner 

 

 

Ordförandes hälsningsanförande 

Hans Christner hälsade de närvarande 19 medlemmarna välkomna till årsmötet.  Ordföranden 

informerade om verksamhetsåret 2013 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 fullmakter. 

 Beslöts att vid behov använda närvarolistan som röstlängd. Inga fullmakter hade inkommit. 

 

§3.  Fråga om mötet utlysts i stadgeenlig tid. 

 Enligt stadgarna skall kallelse till årsmötet vara utskickad senast tre veckor före årsmötet. 

 Kallelsen var utsänd via e-post den 17 april och med påminnelse den 6 maj. Mötet fann 

att utlysningen skett stadgeenligt. 

 

 



 
 

 

§4.  Val av justeringsman tillika rösträknare att tillsammans med ordföranden justera 

protokollet. Mötet valde Carl-Johan Gestrup, Millesgårdens Vänner. 

 

§5.  Godkännande av dagordningen. 

 Dagordningen godkändes. 

 

§6.  Fastställande av styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning. 

 Inga frågor ställdes och Verksamhetsberättelsen och Resultat- och Balansräkningen fastställdes. 

 

§7.  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 2013.  

 

§9.  Val av ordförande. Då Ulrika Sandström Klinth har avsagt sig omval föreslog 

Valberedningen nyval av Hans Christner. Mötet valde enligt valberedningens förslag 

Hans Christner till ordförande för 2014.  

 

§10. Val av styrelseledamöter. 

 I enlighet med Valberedningens förslag omvaldes till årsmötet 2014:  

Gunilla Axsäter, Staffan Gullander, Inger Wijnbladh, Viveca Axell Hedén, Karin Bruhn-

Möller och Pontus Silfverstolpe.  

 

 Lisa Skog har under verksamhetsåret flyttat till London. 

 

 Som ny ordinarie ledamot föreslog valberedningen: 

Louise Nordenfelt och Birgitta Johansson-Hedberg. Mötet valde enligt valberedningens 

förslag. 

 

§11. Val av revisor och revisorssuppleant. 

 Valberedningen föreslog Margareta Brandberg och Johan De Geer som revisorer. 

 Mötet valde enligt valberedningens förslag. 

 

§12. Val av valberedning. 

 Till valberedning valdes Göran Groth och Barbro Bursell 

  

§13. Beslut om medlemsavgift för 2015. 

Styrelsen föreslog oförändrad medlemsavgift för 2015, dvs. 500 kr för vänföreningar med 

upp till 1000 medlemmar och 1000 kr för vänföreningar med över 1000 medlemmar. 

 Mötet beslöt enligt styrelsens förslag. 

  

§14. Övriga frågor. 

Åke Matton, Gävle Musei Vänner (GMV) tog upp frågan om samverkan mellan olika 

medlemsföreningar och gemensamma resor. Samarbetet skulle bl a kunna innebära att ett 

museums vänförening och museum annonserar på SVKs hemsida om de har platser över 

för t ex en resa eller annan aktivitet. Styrelsen lovade tittat på detta. 

 



 
 

Åke Matton tog även upp frågan om försäkringen som GMV anser som en ytterst 

betydelsefull fråga då de har allt fler volontärer som arbetar för dem. 
 

Gert Ekström, Tekniska Museets Vänner kunde här meddela att Tekniska Museet nu står 

för egen försäkring för alla volontärer inom Vänföreningen. 

 

Ordföranden lovade ta upp frågan igen med Göran Groth som drivit frågan tidigare. 

Vid den medlemsenkät som gjordes för några år sedan togs försäkringsmöjligheten bort 

eftersom det inte fanns tillräckligt antal Vänföreningar som var intresserade. 

 

Ordföranden framförde ett stort tack till Ulrika Sandström Klinth för hennes förtjänstfulla 

arbete som ordförande under året och utryckte sin glädje över att Ulrika fortsätter i styrelsen 

under kommande år. Ordförande framförde även ett stort tack till Etnografiska Museet som 

ställt lokal till förfogande för årsmötet, tackade de närvarande och avslutade mötet.  

 

Visning av Etnografiska Museet och dess Skattkammare 

Årsmötets följdes av ett intressant föredrag av Ulla Edberg, programansvarig på Etnografiska 

Museet. Ulla började arbeta på museet 1978 och kan allt om dess historia. Vi fick följa med 

på en tidsvandring från 1600-talet fram till Etnografiska Museets tillkomst 1903 då beläget på 

Vallingatan. Vi fick höra historien om tehuset som kom till 1935, brann ner 1968, 

återuppbyggdes och invigdes den 28 maj 1990.  

 

Vi fick även visning av Etnografiska Museets skattkammare, Magasinet, där Angela Apelt, 

ordförande i Etnografiska Museets Vänförening, förevisade några av sina absoluta favoriter.  

 

Eftermiddagen avslutades med att årsmötesdeltagarna inbjöds på ett glas vin hemma hos 

styrelseledamoten Staffan Gullander som bor mycket nära museet. Vår värd berättade om 

detta hus historia från 1800-talet och framåt. 

 

 

Stockholm den 17 maj 2014 

 

 

 

Hans Christner, ordförande  Inger Wijnbladh, sekreterare 

 

 

 

Justeras: 

 

 

 

Carl-Johan Gestrup 


