
Gunilla Skyttla och Raine Navins vänner. 
 
ÅRSMÖTE  
Protokoll 
Tid: Lördageden 16 april 2019 kl. 17.00 
Plats: Café Lotsutkiken Kalmar  
 
Ordförande Maria Nordensson Carlgren hälsade alla hjärtligt välkomna till årsmötet. 
 

1. Fastställande av röstlängd för mötet, deltagarlista för närvarande 
undertecknades. 
 

2. Mötet har utlysts genom kallelse till medlemmarna. 
 

3. Föredragningslistan godkändes. 
 

4. Till ordförande och att leda mötet valdes Maria Nordensson Carlgren, till 
sekreterare valdes Elisabeth Johansson. 

 
5. Till protokolljusterare valdes Agneta Gefors och rösträknare valdes Frida 

Thorsén. 
 

6. Ordförande läste styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste 
verksamhetsåret, den lades till handlingarna.  
Kassör Agneta Gefors redogjorde för styrelsens förvaltningsberättelse för det 
senaste räkenskapsåret. 
 

7. Revisionsberättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-
/räkenskapsåret godkändes och lades till handlingarna. 

 
8.  Styrelsen fick ansvarsfrihet, för den tid som revisionen avser. 

 
9. Medlemsavgiften beslutades vara kvar på 100 kronor för alla i en familj som bor 

på samma adress. 
 

10.  Verksamhetsplanen gicks igenom med info om samarbete med Länsmuseet och 
om finansieringen om den planerade ateljén ”hemma hos Gunilla och Raine”   
Magnus Silfverhielm berättade om ansökan som Anette Fürst och han gör till 
Allmänna arvsfonden. 
I samband med budget för 2019 diskuterades reseersättning till 
styrelsemedlemmar och det beslutades att medlemmarna har möjlighet att avstå 
ersättning.  
 

11. Ändring av stadgarna § 2 Ändamål  
När det gäller bevarandet av Gunilla och Raines hem och ateljé på Södra 
Långgatan i Kalmar är inte aktuellt, det kommer ju i stället att bli hemma hos 
Gunilla o Raine på Kalmar läns museum. 
Den stadgeändringen godkändes. 



 
12. Inga motioner hade inkommit 
 
 
13. Valberedningens förslag till vänföreningens styrelse 
   a. Till kassör valdes Agneta Gefors för en tid av 2 år 
   b. Till ledamöter och suppleanter för en tid av 1 år valdes  
        Magnus Silfverhielm,  
        Frida Thorsén  
        Anna Fabler nyval  
    c. Revisor Kerstin Lindgren  
    d. Valberedning   
         Kicken Eriksson  
         Hans Gurstad Nilsson 
         Kajsa Löfstedt  
  
  
 
14, Inga övriga frågor  
 
 

 
Efter årsmötet hade vi en trevlig samvaro med stor och god smörgås och Silvia kaka och 
kaffe. Rolf Lind visade sina fina bilder och berättade om trevliga minnen tillsammans 
med Gunilla och Raine.  Inger Bladh läste banandikten av Lennart Hellsing, Raine 
älskade den och citerade den ofta. Så fick vi minnas och vara med Gunilla och Raine en 
kväll i Kalmar på deras favoritställe på Café Lotsutkiken. 
  
 
 
 
……………………………………………………………                       ………………………………………………. 
Maria Nordensson Carlgren, ordförande                        Elisabeth Johansson, sekreterare 
 
 
 
 
 
………………………………….. 
Agneta Gefors, justerare   
  


