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Föreningen Seminarieparkens vänner 
Org.nr 802463-8283 

 

Årsmötesprotokoll 2019-04-09 

Mötet inleddes med en offentlig del: Vem bryr sig om Seminarieparken.  Den 
långvariga kampen för kvarteret Seminariet presenterades i ord och bild av Jacqueline 
Altberg och Meta Troell. Förslaget till ny detaljplan för kvarteret presenterades och 
det inbjöds till frågor och diskussion i vilken många av de ca 25 personerna i publiken 
deltog.  

Efter den offentliga delen följde årsmötesförhandlingar för föreningen 
Seminarieparkens vänner. Närvarande: Altberg Jacqueline, Andersson Magnus, 
Ericsson Karin (f o m punkt 11), Falk Erland, Håkansson Ingrid, Jansson Eva, 
Johansson Ingrid, Kaminsky Elenor, Lind Ingor, Lindh Gunnel, Littorin Lennart, 
Lundahl Nils, Lövheim Ingrid, Sjöberg Inger, Sporrong P-O, Stenmark Rigmor, 
Svanström Marianne, Tillman Yvonne, Troell Meta och Jobs Tina.  

1. Mötets öppnande                                                                                      
Ordföranden Mats Jonsson hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 
 

2.   Val av mötesordförande och mötessekreterare 
      Mats Jonsson valdes som mötesordförande och Gunnel Lindh som sekreterare. 
 
3.   Val av justeringspersoner tillika rösträknare   
     Ingrid Lövheim och Erland Falk valdes som justeringspersoner tillika rösträknare. 
 
4.   Fastställande av dagordning  
    Årsmötet beslutade godkänna den utskickade dagordningen. 
 
5.  Fastställande av röstlängd 
    En avprickad medlemslista beslutades utgöra röstlängd.   

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



	 2	

7. Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning                                       
Den i förväg utskickade verksamhetsberättelsen liksom den ekonomiska 
redovisningen för året 2018 godkändes och lades till handlingarna. 

8. Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning 
Revisionsberättelsen lästes upp av Ingrid Johansson. Resultat-och 
balansräkning för 2018 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 2018.  

10. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag                      
Motion nr 1: Motionärens förslag är att införa en familjeavgift på förslagsvis 
200 kr istället för den nuvarande individuella avgiften på 150 kr. Detta i syfte 
att få fler medlemmar.  Styrelsen har diskuterat frågan och en majoritet önskar 
behålla den individuella avgiften.  
 
Årsmötet beslutade efter diskussion att behålla den individuella avgiften på 150 
kr, men styrelsen fick i uppdrag att till nästa årsmöte ha utrett frågan och 
återkomma med förslag angående familjeavgift. 

Motion nr 2: Motionären undrar om det finns möjlighet till föreningsbidrag.      
En majoritet av styrelsen ser positivt på att undersöka dessa möjligheter. Dock 
vill man avvakta till nästa år eftersom styrelsen ansökt om bidrag från 
Riksantikvarieämbetet (RAÄ) och uppgett att föreningen inte uppbär några 
bidrag.  

Årsmötet beslutades att avvakta till besked inkommit från RAÄ 

11. Val av ordförande                                                                                         
Gunnel Lindh valdes till ordförande på 2 år. 

12. Val av övriga ledamöter                                                                             
Rigmor Stenmark och Meta Troell kvarstår på 1 år som ledamöter och 
Jacqueline Altberg och Lars O Ericsson valdes på 2 år som ledamöter.   
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13. Val av suppleanter                                                                                       
Yvonne Tillman  valdes som suppleant på 1 år och Inger Sjöberg omvaldes som 
suppleant på 1 år 

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                                                                               
Marianne Svanström, P-O Sporrong och Bo Östen Svensson, utsågs till 
valberedning med den sistnämnde som sammankallande. 

16. Övriga informationsärenden som kommit upp under årsmötet                
Inga övriga ärenden hade kommit upp under mötet.  

17. Mötet avslutades och avgående ordföranden Mats Jonsson avtackades med 
blommor. 

 

Vid protokollet 

_________________ 

Gunnel Lindh      

   

 Justerare                     Justerare 

 _________________       ________________________ 
     

Erland Falk           Ingrid Lövheim 
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Bilagor: 

Bilaga 1 Verksamhetsberättelse   

Bilaga 2 Ekonomisk redovisning 

Bilaga 3 Revisionsberättelse 

Bilaga 4 Motioner  

    


