
Årsmöte för 2020 i Gustavsbergs konstförening 
hållet på Skeviks gård söndagen den 17 oktober 2021. 

I anslutning till årsmötet: 
- firades föreningens 75-årsjubileum, som skjutits upp från 2019 på grund av covid 19- 
pandemin, med musik, bubbel, jubileumspresent i form av en särskilt framtagen 
keramikljushållare från Gustavsbergs porslinsfabrik. Vidare berättade medlemmen Margareta 
Andersson innehållsrikt och intressant om föreningens historia. Här efter:  
- presenterade 2019 års stipendiat, Maria Johansson, sitt arbete med sammansättning av 
olika föremål till en ny skepnad samt en bok om detta arbete.  
- presenterade konstnären Lars Nyberg, Uttersberg, årets medlemsgåva, ett kopparstick 
föreställande ett träd i S:t Stevens Green, en av Dublins äldsta parker. 
       __________ 

§ 1 Föreningens ordförande Margaretha Fernqvist hälsade välkommen och öppnade 
mötet. 

  
§ 2 Christer Hedberg valdes att leda förhandlingarna.  

§ 3 Som sekreterare för årsmötet noterades Kjell Bergström. 
  
§ 4 Till protokollsjusterare att jämte ordföranden justera protokollet, tillika rösträknare, 
  valdes Agneta B-Tillberg och Göran Brohäll.  

§ 5 Årsmötet bekräftade att kallelse utgått på stadgat sätt. 

§ 6 Styrelsen lämnade sin verksamhetsberättelse inklusive ekonomisk berättelse. 
 Årsmötet godkände och fastställde verksamhetsberättelsen. 

§ 7 Christer Hedberg läste upp revisionsberättelsen, som läggs till 
årsmöteshandlingarna. 

§ 8 Årsmötet fastställde resultat- och balansräkningen.  

§ 9 Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.  

§ 10 Årsmötet beslöt att årsavgiften för både 2021 och 2022 ska vara oförändrad, 375 
kronor per person och 500 kronor för två personer i samma hushåll. 

§ 11 Årsmötet godkände att föreslaget till budget redovisas senare. 

§ 12 Margaretha Fernqvist omvaldes till föreningens ordförande på ett år. Ordföranden 
väljs alltid på ett år.  

  
§ 13 Till styrelseledamöter på två år valdes: 
 Kristina Hjelm, nyval  
 Jenny Leonardz, nyval 



 Birgitta Wallin, nyval 
Kjell Bergström, omval 

 Katarina Törnvall, omval 

 Styrelseledamöter med ett år kvar av mandattiden är: 
 Åke Andreasson  
 Eva Lindström 
 Tom Nyström 
 Malin Öh   
    
§ 14 Till revisorer på ett år omvaldes Marianne Preissler och Ulla Broman. 

§ 15 Till revisorssuppleant på ett år omvaldes Per Bäckman. 

§ 16 Till valberedning på ett år omvaldes Agneta B Tillberg, Åsa Ninasdotter och 
nyvaldes Inger Krarup. Agneta B Tillberg är sammankallande. 

  
§ 17 Inga övriga frågor anmäldes. 
  
§ 18 Mötesordföranden tackade styrelsen för ett gott arbete och för uppmärksamheten. 
 Därmed avslutades mötet. 
  

Ordförande:    Vid protokollet: 

Christer Hedberg   Kjell Bergström  
   
        
Justeras: 

Agneta B-Tillberg          Göran Brohäll 
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