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Årsmötesprotokoll 2017-03-30 

 

1. Ordförande Mats Jonsson hälsade alla deltagare välkomna och öppnade årsmötet 
 

2. Val av mötesordförande och mötessekreterare 
Mats Jonsson valdes som mötesordförande samt Karin Ericsson valdes som 
sekreterare. 
 

3. Val av justeringspersoner tillika rösträknare 
Christina Björksten samt P-O Sporrong valdes som justeringspersoner och som 
rösträknare. 
 

4. Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes utan ändringar. 
 

5. Fastställande av röstlängd 
Beslutades att en avprickad medlemslista utgör röstlängd för årsmötet. 
 

6. Årsmötets behöriga utlysande 
Beslutades att årsmötet var stadgeenligt utlyst. 
 

7. Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning 
Ordförande Mats Jonsson redogjorde för 2016 års verksamhetsberättelse. Det 
påpekades att mötet 2016-12-03 med kommunens nya stadsarkitekt Claes Larsson 
samt arkitekt Ulla-Britt Wikström fattades i redovisningen. Efter denna komplettering 
godkändes verksamhetsberättelsen och lades till handlingarna. 
Leif Wernberg redogjorde för den ekonomiska redovisningen för året 2016. 
 

8. Revisionsberättelse och fastställande av resultat- och balansräkning 
Revisionsberättelsen lästes upp av Gunnel Lindh. Resultat- och balansräkning för 
2016 fastställdes varvid mötet beslutade att årets överskott överförs till ny räkning. 
 

9. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen 
Beslutades att ge den avgående styrelsen ansvarsfrihet för år 2016. 
 

10. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag 
Motion nr 1: 
Motionärens förslag är att från och med år 2018 ta bort medlemsavgiften på 200 kr 
för familjer, och behålla medlemsavgiften på 100 kr per person. 
Motförslag lämnades som föreslår oförändrade medlemsavgifter. 
Röstning genomfördes, varvid motionärens förslag erhöll 10 röster medan 
motförslaget erhöll 3 röster. 



 
 

Beslutades att fastställa medlemsavgiften för år 2018 till 100 kr per medlem, och 
ingen familjeavgift. 
 

11. Val av ordförande 
Mats Jonsson kvarstår 1 år som ordförande. 
 

12. Val av övriga ledamöter 
Lars O Ericsson kvarstår 1 år som ledamot. Karin Ericsson omvaldes på 2 år och 
Yvonne Tillman valdes som ny ledamot på 2 år. 
 

13. Val av suppleanter 
Jacqueline Altberg, Gunnel Lindh och Inger Sjöberg omvaldes på 1 år som 
suppleanter. 
 

14. Val av revisorer 
Ingrid Johansson omvaldes som revisor på 1 år, och Christina Björksten omvaldes 
som revisorssuppleant på 1 år. 
 

15. Val av valberedning 
Bo Östen Svensson, Marianne Svanström och P-O Sporrong omvaldes till 
valberedning. Bo Östen Svensson utsågs till sammankallande. 
 

16. Övriga ärenden som angetts i kallelsen 
- Föreningens framtid/samarbete-samgående? 

Styrelsen har diskuterat samarbete/samgående med Vårda Uppsala, och även 
tagit kontakt med Vårda Uppsala. Årsmötesdeltagarna diskuterade frågan, och 
beslutade att ge styrelsen i uppdrag att undersöka förutsättningarna för ett 
samarbete alternativt ett samgående. 
 

- Verksamhetsplan/Seminariets 100-årsjubileum 
Styrelsen har diskuterat hur föreningen ska agera för att fira Seminariets 100-
årsjubileum. Kontakter har tagits med Upplandsmuseet och med rektor för 
Musikklasserna som har sin undervisning i Seminariebyggnaden. Kontakt har även 
tagits med UNT för att uppmärksamma jubileet. Vid kontakter med Uppsala 
Universitet har vi fått veta att de planerar ett seminarium i vår, och föreningen är 
välkommen att delta. Vid årsmötet föreslogs också att kontakt bör tas med 
Utbildningsdepartementet eftersom jubileet är av riksintresse. 
 
Beslutades att ge styrelsen i uppdrag att planera för ett jubileum utifrån de 
aktörer som kan vara intresserade av ett samarbete. 

  



 
 

 

17. Övriga informationsärenden som kommit upp under årsmötet 
Inga informationsärenden kom upp under årsmöte 
 

18. Mötet avslutades 
      

 
 
Vid protokollet 
 
------------------------------------------------- 
Karin Ericsson 
 
Justeras: 
 
-------------------------------------------------  ------------------------------------------ 
Christina Björksten   P-O Sporrong 
 

 
Bilagor: 
Bilaga 1, Verksamhetsberättelse 
Bilaga 2, Revisionsberättelse 
Bilaga 3, Motion 
Bilaga 4, Referat från presentationerna 


