
SJUKVÅRDENS KONSTFÖRENING I HELSINGBORG

Årsmöte 2021-09-29

Årsmötesförhandlingar: Protokoll

59 medlemmar inklusive föreningens styrelseledamöter hade infunnit sig på Kärnpunkten
Helsingborg. Med anledning av föreningens 50-årsjubileum hade Anders Sjöblom vidtalats
som toastmaster samt att leda förhandlingarna.

§ 1 Mötets öppnande

Toastmaster Anders Sjöblom hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Fråga om mötets behöriga utlysande

Årsmötet förklarade sig anse att mötet utlysts på ett korrekt sätt.

§ 3 Val av funktionärer under mötesförhandlingarna

Till ordförande/toastmaster valdes Anders Sjöblom.

Till sekreterare att föra mötesprotokoll valdes Jeanette Törnkvist.

Till justeringsmän att jämte ordföranden justera mötesprotokollet valdes Inga-Britt
Lindberg-Möller och Marianne Skog.

§ 4 Godkännande av dagordning

Årsmötet godkände dagordningen.

§ 5 Verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse

Verksamhetsberättelse och föreningens resultat- och balansräkning för år 2020 hade
skickats ut till medlemmarna via mejl och endast balans- och resultaträkning redovisades.



§ 6 Revisionsberättelse

Revisorernas berättelse redovisades. Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen för år
2020.

§ 7 Ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2020.

§ 8 Val av styrelseledamöter

I tur att avgå var fyra ordinarie ledamöter nämligen Elsa-Maria Wallberg, Eva Jonsson, Eva
Möller och Jeanette Törnkvist.

Avsägelse föreligger från Elsa-Maria Wallberg.

Årsmötet valde Eva Jonsson, Eva Möller, Anders Johansson och Jeanette Törnkvist till
ordinarie ledamöter för två år.

§ 9 Val av ordförande

Årsmötet valde Jeanette Törnkvist till ordförande för ett år.

§ 10 Val av två styrelsesuppleanter

Styrelsesuppleanter under 2020 var Maria Hallberg (avsägelse föreligger) och Anders
Johansson (valdes in som ordinarie ledamot).

Årsmötet valde Eva Bergman och Emilia Bjuvrell till styrelsesuppleanter för ett år.

§ 11 Val av två revisorer

Revisorer för 2020 har varit Eva Davidsson och Ulla-Beth Nilsson

Årsmötet valde Eva Davidsson och Ulla-Beth Nilsson till revisorer för ett år.

§ 12 Val av revisorssuppleanter

Revisorssuppleanter för 2020 har varit Gunilla Johansson och Eva Thede.

Årsmötet valde Gunilla Johansson och Eva Thede till revisorssuppleanter för ett år.

§ 13 Val av valberedning

Valberedningen har under 2020 bestått av Birgitta Nilsson, Rita Flöhr och Jeanette Törnkvist
(sammankallande). Enligt stadgarna utser styrelsen inom sig sammankallande.

Årsmötet utsåg Birgitta Nilsson och Rita Flöhr att utgöra valberedning under ett år
tillsammans med den som styrelsen utser till sammankallande.



§ 14 Fastställande av årsavgift för medlem och familjemedlem 2022

Styrelsen föreslår oförändrad avgift för enskild medlem 250 kronor samt 350 kronor för
familj, vilket godkändes av årsmötet.

§ 15 Övriga frågor

Styrelsen hade tagit fram ett förslag till användning av Sune Anderssons donation

- ett årligt uttag på 30 000 kronor under 5 år att användas i föreningens allmänna
verksamhet/programverksamhet samt konstlotteri

- resterande kapital placeras på fasträntekonto, för närvarande 1,65% på 5 år hos
Marginalbanken.

I styrelsens förslag ingår också att varje år lotta ut en särskild vinst till “Sune Andersson
minne”.

Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag.

§ 16 Avtackningar, uppskattningar

Tidigare ordföranden Elsa-Maria Wallberg avtackades med konstverk av Susanne
Jardeback och Claes Tell samt samtal med Anders Sjöblom och Georg Wahl om minnen från
tiden Elsa-Maria varit ordförande.

Tidigare styrelsesuppleanten Britt-Marie Svensson avtackades.

Webbredaktör Johan Wallberg uppmärksammades för uppskattade insatser för föreningens
hemsida.

Annika Thorsén uppmärksammaders som en av de första medlemmar i föreningens 50-åriga
historia.

§ 17 Avslutning

Toastmaster/ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Därefter inbjöds till 50-årskalas.

Tillägg

Efter förhandlingarna föreläste Cecilia Kraitz om sitt konstnärsskap och framför allt om
rakutekniken, vilken är intimt förknippad med japansk teceremoni och det filosofiska
begreppet wabi-sabi.



Sedvanligt lotteri där Georg Wahl hade sammanställt konst- och bokvinster som lottades ut
till lyckliga vinnare.

Dragning förrättads till Sune Anderssons minne där den lyckliga vinnaren blev Eva Thede,
medlem nr 50. Vinsten var ett träsnitt av konstnären Drottning Sonja av Norge.

Jubileumsgåva och jubileumsskrift delades ut till alla närvarande. Gåvan är en teskål som
gjorts av Cecilia Kraitz.

Toastmaster inbjöd till 50-årskalas med smörgåstårta och gott vin.

Vid protokollet

Jeanette Törnkvist

Justeras

Anders Sjöblom Inga-Britt Lindberg-Möller Marianne Skog


