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Årsmöte med Sjukvårdens konstförening i Helsingborg på 
Kärnpunkten 2022-03-16

50 medlemmar inklusive styelseledamöter hade infunnit sig.

§ 1  Mötets öppnande

Ordförande Jeanette Törnkvist hälsade alla välkomna och förklarade mötet 
öppnat.

§ 2  Fråga om mötets behöriga utlysande

Årsmötet ansåg att mötet utlysts på ett korrekt sätt.

§ 3  Val av funktionärer under mötesförhandlingarna

Till ordförande valdes Jeanette Törnkvist
Till sekreterare valdes Annika Thorsén
Till justeringsmän att jämte ordföranden justera mötesprotokollet valdes 
Anders Sjöblom och  Eva Thede

§ 4  Godkännande av dagordning

Årsmötet godkände dagordningen.

§ 5  Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse

Verksamhetsberättelse och föreningens resultat- och balansräkning för år 
2021 hade skickats ut till medlemmarna via mejl och endast balans- och 
resultaträkning redovisades.

§ 6  Revisionsberättelse

Revisorernas berättelse redovisades. Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för
styrelsen för 2021.

§ 7  Ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2021.



§ 8  Val av styrelseledamöter 

I tur att avgå var tre ledamöter, nämligen Annika Thorsén, Jan-Erik 
Svensson och Georg Wahl.

Årsmötet valde Annika Thorsén, Jan-Erik Svensson och Georg Wahl till 
ordinare ledamöter för två år.

§ 9  Val av ordförande

Årsmötet valde Jeanette Törnkvist till ordförande för ett år.

§ 10 Val av två styrelsesuppleanter

Styrelsesuppleanter under 2021 var Eva Bergman och Emilia Bjuvrell. 

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

§ 11 Val av revisorer

Revisorer har för år 2021 har varit Eva Davidsson och Ulla-Beth Nilsson.

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

§ 12 Val av revisorssuppleanter 

Revisorssuppleanter för år 2021 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 2021 bestått av Birgitta Nilsson (avsägelse 
föreligger),  Rita Flöhr och Jeanette Törnkvist (sammankallande).

Valberedningen föreslår Mats Widgren att ingå i valberedningen.
Årsmötet utsåg Rita Flöhr och Mats Widgren att utgöra valberedning under 
ett år tillsammans med den som styrelsen utser till sammankallande.

§ 14 Årsavgift för medlem och familjemedlem 2023

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

§ 15 Övriga frågor

Styrelsen har tagit fram förslag till affisch/flyer för att väcka intresse för 
föreningen inom vården.  Anders Johansson informerar om och visar vår 
flyer och bokmärke som HR-specialist Malin Axvall lovat att hjälpa oss 



med att distribuera till de olika arbetsplatserna inom sjukvården. 

Georg Wahl informerar att han försökte få in en artikel om vårt 50-
årsjubileum förra året i Helsingborgs Dagblad eller i Lokaltidningen, men
inget intresse fanns.

Jeanette Törnkvist påminner om våra kommande aktiviteter såsom:

6 april kl 18:00 Besök hos konstnär Inga Björstedt. Samling på 
Nicolaiskolans parkering kl 17:30.
26 april kl 18:00 på Kärnpunkten föredrag av Ulla Tengberg ”Idag 
verksamma svenska konstnärer”. För mer detaljer se  vår hemsida.

Utlottning av vinst till Sune Anderssons minne går till Karin Bäck  
Vinsten är en krita/blandteknik av Inga Björstedt. 

§ 16 Årsmötesförhandlingar avslutas

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Efter förhandlingarna får vi lyssna till ett intressant föredrag om vår stad. 
”Det nya Helsingborg” av stadsarkitekt Konrad Ek.

Efter traditionsenligt konstlotteri bjuds vi på en lätt förtäring.

Annika Thorsén                                                   
Sekreterare       

Justeras

Jeanette Törnkvist                        Anders Sjöblom                    Eva Thede
Ordförande




