
Protokoll riksförbundets årsmöte 2016 

Lördag 16 april, Etnografiska museet, Djurgårdsbrunnsvägen 34, Stockholm 

 

Närvarande på mötet: Monica Lindvall, Eva Westergren Holgén, Matilda von Bahr, Fredrik 

Stillerud, Hanna Rosencrantz, Karin Pettersson, Jilda Sürüp, Camilla Berner, Katarina Seeberg, 

Annelie Drewsen, Emma Karlsson, Berit Renqvist, Linda Castell, Sara Mörtsell.  

 

§ 1 Mötets öppnande 

Monica Lindvall öppnade mötet. 

§ 2 Årsmötets behöriga utlysande 

Mötet fanns behörigt utlyst. 

§ 3 Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes. 

§ 4 Val av ordförande för årsmötet 

Monica Lindvall valdes till mötesordförande. 

§ 5 Val av sekreterare för årsmötet 

Matilda von Bahr valdes till mötessekreterare. 

§ 6 Val av justeringsmän tillika rösträknare 

Annelie Drewsen och Eva Westergren Holgén valdes till justeringsmän tillika rösträknare. 

§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse 

Linda Castell och Annelie Drewsen föredrog verksamhetsberättelsen (finns publicerad i Lisetten 

nr.1 2016). Därutöver berättade Camilla Berner om Stockholms lokalförening och Katarina 

Seeberg om Göteborgs. Medan Stockholms-LiSA har haft ett strålande år med många 

välbesökta aktiviteter, har Göteborgs-LiSA haft svårigheter med engagemang. Maria Rubin 

(Skåne-LiSA:s ordförande) lät genom Linda Castell meddela att det pågår ett förbättringsarbete 

i Skånes lokalförening. Det har inkommit en intresseanmälan från Norrbotten att starta en 

lokalförening där. Lathund för styrelsearbetet i lokalföreningarna efterfrågas.  

§ 8 Ekonomisk redovisning 

Berit Renqvist föredrog den ekonomiska redovisningen (bifogas protokollet). Fredrik Stillerud 

frågade om policy för överskott, Berit Renqvist berättade att det måste finnas ca 50’000 kronor 

på kontot för att kunna avsluta föreningen om det skulle bli aktuellt. Revisionsberättelsen 

föredrogs av Monica Lindvall, skriven av revisor Sonja Wolf (bifogas protokollet). 

§ 9 Styrelsens ansvarsfrihet 

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015. 

 

§ 10 Motioner 

Inga motioner hade inkommit till styrelsen. Jilda Sürüp efterfrågade exempel på vad en motion 

kunde innehålla, varpå Camilla Berner förtydligade att det kan vara förslag till riksförbundet. 



Styrelsen lägger propositioner medan medlemmarna i riksförbundet kan inkomma med 

motioner.  

§ 11 Avgifter 

Medlemsavgift: 280:-, Studerande/Pensionärer: 120:-, Prenumeration: 460:-/år 

Lösnummer: 69:- inkl porto. Årsmötet beslutade att behålla dessa avgifter.  

Därutöver beslutades att alla som blir nya medlemmar efter 1 oktober varje år även får 

nästkommande år inkluderat.  

§ 12 Val av styrelseledamöter 

Styrelsen ska innehålla 1 ordförande och 8 ledamöter samt 2 suppleanter. 

Sara Mörtsell berättade om valberedningens strävan efter fördelning (kön, ålder, geografiskt 

läge, uppdrag m.m.). Ledamöterna i den nya styrelsen valdes (nya ledamöter i fetstil): 

Monica Lindvall   - ett år kvar 

Eva Westergren Holgén  - ett år kvar 

Matilda von Bahr   - ett år kvar 

Fredrik Stillerud   - ett år kvar 

Camilla Persson   - omvald på två år 

Hanna Rosencrantz   - vald på två år 

Karin Pettersson   - vald på två år 

Jilda Sürüp    - vald på två år 

Camilla Berner   - vald på två år 

Katarina Seeberg   - suppleant vald på ett år 

Camilla Axfeldt   - suppleant vald på ett år 

§ 13 Val av ordförande 

Jilda Sürüp valdes till ny ordförande.  

§ 14 Val av revisorer och revisorssuppleant 

Berit Renqvist valdes till revisor och Anna Hedlund till revisorssuppleant. 

§ 15 Val av valberedning 

Annelie Drewsen (sammankallande) och Linda Castell valdes till valberedning.  

§ 16 Övriga frågor 

Linda Castell budar över det styrelsematerial hon har i sitt förvar till NC för arkivering.  

§ 17 Mötets avslutning 

Monica Lindvall avslutade mötet.  

Undertecknas: 

 

_______________________________ 

 Matilda von Bahr 

 

Justeras:     Justeras: 

 

_______________________________ _______________________________ 

Annelie Drewsen    Eva Westergren Holgén 


