
Föreningen 
Gunilla Skyttlas och Raine Navins vänner

ÅRSMÖTE

Protokoll

Tid: 	
 Lördagen den 18 mars 2017 kl. 13.30
Plats:	
 Kronansalen på Länsmuseet i Kalmar

1. Öppnande
Ordförande Ove Thorsén hälsar alla välkomna. Vi tänder ett ljus för Raine och Gunilla 
som inledning på årsmötet.

2. Fastställande av 
röstlängd för 
mötet

Röstlängd finns. Närvarande medlemmar har fått medlemsnummer.
3. Fråga om mötet 

har utlysts på 
rätt sätt

Föreningens medlemmar har kontaktas via e-post eller reguljär post. Årsmötet finner 
mötet utlyst i laga ordning.

4. Fastställande av 
föredragningslist
a

Dagordningen godkännes.
5. Val av 

ordförande och 
sekreterare för 
mötet

Att leda mötet utses Ove Thorsén och att föra protokollet Barbro Eldhagen.
6. Val av 

protokolljusterar
e och rösträknare

Att justera protokollet utses Agneta Gefors.
7. a) Styrelsens 

verksamhetsberä
ttelse för det 
senaste 
verksamhetsåret

Verksamhetsberättelsen läses upp.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste 
räkenskapsåret
Den ekonomiska berättelsen föredras.

8. Revisorernas 
berättelse över 
styrelsens 
förvaltning 
under det 
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senaste verksamh
ets-/
räkenskapsåret

Det gångna årets lilla ekonomi med fyra medlemsavgifter och inga utgifter har inte 
krävt revision. 

9. Fråga om 
ansvarsfrihet för 
styrelsen för den 
tid revisionen 
avser

Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för år 2016.
10. Fastställande av 

medlemsavgifter
Oförändrad medlemsavgift 100 kr per medlem och år.

11. Fastställande av 
verksamhetsplan 
samt behandling 
av budget för det 
kommande 
verksamhets-/
räkenskapsåret

Ove redogör för styrelsens aktuella planer för föreningen. Budget är inte upprättad.
12. Behandling av 

styrelsens förslag 
och i tid inkomna 
motioner

Motioner har inte inkommit och styrelsen arbetar utifrån det uppkomna läget.
13. Val av

a) Föreningens ordförande för en tid av 2 år jämna år
Att leda föreningens verksamhet för ytterligare ett år är Ove Thorsén vald.
 b) Föreningens kassör för en tid av 2 år ojämna år
Till kassör väljes Elisabeth Johansson.
c) Föreningens sekreterare för en tid av 2 år jämna år
Till sekreterare för ett år till är Barbro Eldhagen vald.

d) Högst två ledamöter och två suppleanter för en tid av ett år
Till ledamöter väljes Magnus Silfverhielm och Wilmer Uddén Karlsson (bägge nyval).
Till suppleanter väljes Maria Nordenson Carlgren (nyval) och Frida Thorsén (omval).
e) Revisor och revisorssuppleant för en tid av 1 år 
Till revisor utses Agneta Gefors och till revisorssuppleant Bengt Runemo.                     
f)Valberedningens tre ledamöter för en tid av 1 år 
Styrelsen ges i uppdrag att utse valberedning. 
Möjlig adjungering
Enligt valberedningens förslag erbjuds Kalmar Läns Hemslöjdsförening, föreningen 
Teatergalleriet och Kalmar Läns Museum att till styrelsen adjungera en person var.
Avtackning
Ordförande Ove riktar stort tack till Inger Bladh (närvarande) och Carl Antonsson som 
bägge i och med årsmötet avslutar sitt arbete inom styrelsen.

14. Övriga frågor
Kalmar Konstmuseum
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Fråga ställs om testamente efter Gunilla och Raine innehåller legat till Kalmar 
Konstmuseum. Frågan besvaras med ja.
Rolf Lind donation
Rolf Lind undertecknar testamente innehållande bildskatten Raine & Gunilla. 
Föreningen är överväldigad och ordförande Ove uttrycker stor tacksamhet.
Nationalmuseet Kulturhuset i Stockholm
Magnus Silfverhielm berättar om planerad utställning med vernissage 22 april.
Nyutgåva En Livs Levande Bok
Ambition att medverka vid nyutgivning av Tina Jeppssons och Gunilla Petris bok 
uttrycks.
Bohusläns Museum Uddevalla
Utställning med Gunillas hjärtan är under planering; Hjärtats rum, en resa i kärlekens 
alla skrymslen och vrår, 3 juni - 5 november 2017.
Fortsatt diskussion med Länsmuseet
Den påbörjade dialogen med Länsmuseet går vidare.

15. Avslutande
Ordförande Ove Thorsén tackar för allas deltagande och Lars Hellsten utbringar ett 
sjufaldigt leve till våra vänner Raine&Gunillas minne. Därefter fortsätter livlig 
samvaro på museets café.

    Ekenäs dag som ovan

………………………………………. ……………………………………….
Ove Thorsén, ordförande  Barbro Eldhagen, sekreterare

……………………………………….
Agneta Gefors, just.
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