
Årsmöte i Lunds Konsthalls Vänner 2021
Dagordning och röstsedel för röstning via post 2021. Den ifyllda blanketten skicas till 

Anders Blomberg, Trollebergsvägen 9, 222 29 LUND senast den 2 september.

Punkt Ärende och förslag till beslut Min röst Min röst

JA NEJ

1 Val av justerare

Förslag:  Då mötesformen denna gång inte gör det möjligt att 

utse justerare bland medlemmarna föreslås att avgående 

styrelseledamöter, dvs Anders Blomberg och Gunnar Ericsson 

utses till justerare.

2 Fråga om årsmötets behöriga utlysande

Enligt föreningens stadgar ska kallelse med föredragningslista 

utgå till samtliga medlemmar senast tre veckor före årsmötet. 

Denna kombinerade kallelse och röstsedel utsänds med tre 

veckors svarsfrist.

Förslag:  Styrelsen föreslår att kallelsen i och med ovanstående 

anses ha utsänts stadgeenligt.

3 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2020  Ej beslutspunkt

Bilaga finns på föreningens hemsida.

4 Ekonomisk berättelse för 2020

Bilaga finns på föreningens hemsida.

Revisorns förslag: att resultaträkningen och balansräkningen 

fastställs.

5 Revisionsberättelse för 2020.  Ej beslutspunkt

Bilaga finns på föreningens hemsida.

6 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Revisorns förslag:  att styrelsens ledamöter beviljas  

ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

7 Fastställande av årsavgifter fär nästkommande år

Vid samtliga årsmöten fr.o.m. 2018 beslutades att årsavgiften 

skulle vara 250 kronor. Beslutet genomfördes varken 2019 eller 

2020 genom ändring på hemsidan.

Styrelsen föreslår  att årsavgiften för 2022 fastställs till 250 

kronor.

8 Val av föreningens ordförande för en tid av ett år

Valberedningens förslag:

* Lise-Lotte Martins (nyval)

9 Val av ledamöter i styrelsen för en tid av två år

Valberedningens förslag:

* Ann Schlyter (omval)

* Bengt Hall (nyval)

* Anna Natt och Dag (nyval)

10 Val av revisor för en tid av ett år

Valberedningens förslag:

* Torbjörn Enochson (omval)



11 Val av revisorssuppleant för en tid av ett år

Valberedningens förslag:

* Gerard af Malmborg (omval)

12 Val av valberedning för en tid av ett år

Styrelsens förslag:

* Britta Alling

* Magnus Hägerdal

* Margareta Paulsson

13 Förslag från styrelsen  Ej beslutspunkt

Inga förslag föreligger

14 Förslag från enskilda medlemmar  Ej beslutspunkt

Inga förslag föreligger

Underskrift

Valberedningens förslag till styrelse 2021 :
Lise-Lotte Martins  ordförande  val för 1 år

Paula Uddman  kassör  vald  t.o.m. 2021

Bengt Hall  sekreterare  nyval för 2 år

Ann Schlyter  ledamot  omval för 2 år

Maria Brynge  ledamot   vald t.o.m. 2021

Anna Natt och Dag  ledamot  nyval för 2 år

Revisorer:

Torbjörn Enochson  omval  för 1 år

Gerard af Malmborg  suppleant  omval för 1 år

Lund 25 november 2020

Britta Alling   Magnus Hägerdal   Margareta Paulsson


