Protokoll till årsmöte 2018
Tid: Fredagen den 23 mars 2017, kl 16.00
Plats: IVA konferenscenter Stockholm
1. Mötets öppnande
Föreningens ordförande Katarina Ekelöf öppnade mötet
2. Val av mötesordförande och sekreterare vid årsmötet
Årsmötet valde Lars Lundqvist till mötets ordförande och Gertrud Nord till sekreterare.
3. Val av två justeringspersoner, som jämte ordförande ska justera årsmötets protokoll
Årsmötet valde Petra Dornbusch och Sara Naeslund Lems till justerare.
4. Frågan om mötets behöriga utlysande samt justering av röstlängd
Årsmötet ansågs behörigt utlyst och närvarolistan ansågs utgöra röstlängd.
5. Fastställande av föredragningslista
Årsmötet fastställde föredragningslistan.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse
Årsbokslutet för 2018 med styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning (utlagd på
hemsidan) föredrogs av Katarina Ekelöf och Börje Sjöman. BS föreslog två justeringar, avsättning av
vinst 40 000kr till stipendieutdelning och 10 000 kr till Torbjörn Hörnfeldts fond. Årsbokslutet
godkändes av årsmötet.
7. Revisorernas berättelse för det senaste kalenderåret
Revisionsberättelsen upplästes av revisorn Bo Berg som föreslog årsmötet att fastställa resultatoch balansräkning samt bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen.
9. Val av föreningens ordförande
Valberedningen, representerad av Mattias Hammarlund, föreslog att Katarina Ekelöf omväljs till
föreningens ordförande. Årsmötet valde enhälligt Katarina Ekelöf till föreningens ordförande.
10. Val av övriga styrelseledamöter
Valberedningen föreslog följande ledamöter till styrelsen:
David Nekham (nyval för 1 år
Petra Dornbusch (nyval för 1 år)
Carolina Brandes (omval för 2 år)
Johan Jacobsson (omval för 2 år)
Andreas Segerberg (omval för 2 år)
Peter Wattman (omval för 2 år)
Gertrud Nord (omval 1 år)
Ledamöter som valdes på 2 år 2017:
Börje Sjöman (1 år kvar)
Lars Lundqvist (1 år kvar)
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Årsmötet godkände valberedningens förslag och valde nämnda personer till styrelsen.
11. Val av revisorer och revisorssuppleanter
Valberedningen föreslog följande personer till revisorer och revisorssuppleanter:
Bo Berg och Carina Sjögren (nyval) revisorer
Karin Borgkvist Ljung och Pernilla Rosengren, revisorssuppleanter
Årsmötet godkände valberedningens förslag och röstade för förslaget.
12. Val av valberedning
Årsmötet valde Lisa Hammar samt Gunilla Nordström och Mattias Hammarlund för att ytterligare
ett år utgöra valberedning. Mattias Hammarlund valdes till sammankallande.
13. Fastställande av följande års medlemsavgifter
Medlemsavgifterna för år 2019 föreslogs ligga oförändrad. Årsmötet godkände detta.
14. Styrelsens förslag på verksamhetsinriktning och budget för kommande år
Föreningens verksamhetsinriktning föredrogs av Katarina Ekelöf och budgeten föredrogs av Börje
Sjöman. Båda godkändes av årsmötet. Kframfördesatarina Ekelöf uppmanar medlemmar att lämna
förslag till aktiviteter löpande under året. Önskemål om arkivcaféer utanför Stockholm.
15. Eventuella förslag från styrelsen eller medlemmarna
Inga förslag.
16. Övriga frågor
Inga övriga frågor anmäldes.
17. Mötets avslutande
Mötet avslutades kl 16.30.
Justeras:
Petra Dornnbusch
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Sara Naeslund Lems

