
 

   

 

Protokoll fört vid årsmöte i föreningen Sahlströmsgårdens Vänner den 

2016-01-31. 

Plats: Sahlströmsgården 

Närvarande: 34  medlemmar i föreningen. 

 

1. Årsmötet öppnas. Ordföranden Bengt Johansson öppnade mötet och hälsade alla 

välkomna. 

2. Val av mötesordförande m fl. Till mötesorförande valdes Bengt Johansson med 

Margareta Moberg som vice ordförande. Sture Andersson valdes till sekreterare 

och att justera dagens protokoll valdes Anita Vannevik och Jörgen Edberg. 

3. Godkännande av årsmötets utlysande. Godkändes av de närvarande. 

4. Godkännande av dagordning. Denna godkändes. 

5. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2015. Vice ordförande Margareta 

Moberg föreslog att verksamhetsberättelsen, som tidigare utsänts till 

medlemmarna i samband med kallelse till årsmötet, är föredragen. Den 

godkändes och lades till handlingarna. 

6. Bokslut för år 2015. Bokslut för år 2015 med balans- och resultatrapport 

genomgicks och kommenterades av ordföranden Bengt Johansson. Enligt 

balansrapporten uppgår summa tillgångar till 33 865 kronor inklusive inköpt 

konst till ett värde av 14 500 kronor. Årets intäkter uppgår till 167 869 kronor 

och kostnader till 173 053 kronor. Årets resultat är ett underskott på 5 184 

kronor. Bokslutet godkändes. 

7. Revisionsberättelse. Revisionsberättelsen upplästes av vice ordföranden 

Margareta Moberg. Den godkändes. 

8. Fastställande av balans- och resultatrapport. Denna fastställdes och 2015 års 

resultat överförs till 2016 års räkenskaper. 

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. Årsmötet beslutade om ansvarsfrihet för 

styrelsen. 

10. Verksamhetsplan och budget för 2016. Styrelsens förslag till verksamhetsplan 

och budget för 2016, som tidigare utskickats till medlemmarna, godkändes av 

årsmötet. Noterades att i utsänt material för förslag till budget står 2015. Detta 

ändrades till att budgetförslaget gäller för 2016. 

 

 



 

11. Beslut om medlemsavgift för 2017. Styrelsens förslag om oförändrad avgift 150 

kronor/år beslutades av årsmötet. 

12. Beslut om antal ledamöter i styrelsen. Beslutades i enlighet med 

valberedningens förslag att styrelsen för 2016 skall ha sex ledamöter plus 

ordförande. 

13. Val av ordförande. Till ordförande i föreningen för 2016 valdes Curt Engström. 

14. Val av övriga styrelseledamöter för 2016. Kvar i styrelsen för kommande 

verksamhetsår (1år) är Kari Lewin, Ragnhild Ejdervall och Hans Jonsson. För 

kommande två år omvaldes Annika Streich och Anitha Syvertsson och nyval av 

Ewy Gustavsson. 

15. Val av revisorer. Till revisorer för 2016 beslutade årsmötet omval av Jan 

Larsson och Håkan Malmström. 

16. Val av valberedning. Årsmötet beslutade att Håkan Larsson blir 

sammankallande och ordförande. Övriga ledamöter handlägges av styrelsen för 

2016. 

17. Övriga ärenden.  

-  Ordföranden Bengt Johansson med assistens av Ragnhild Ejdervall 

överlämnade blommor och tackade den avgående valberedningen, Curt 

Engström, Elisabeth Skoog och Inger Önnerfeldt, för bra arbete. 

- Ordföranden Bengt Johansson tackade Sture Andersson med blommor för 

arbetet i Vänföreningen. 

- Ragnhild Ejdervall avtackade Bengt Johansson med tal och blommor och 

tackade honom för gott samarbete och hans goda ledarskap och ordförande av 

Vänföreningen under alla år ända från starten 2007.   

- Bengt Sahlström framförde stort tack från Sahlströmsgården. Bengt Sahlström 

gav en tillbakablick på hur Vänföreningen bildades och att Bengt Johansson 

blev ”lokförare på spåret omgiven av en grupp konduktörer”. Bengt S. gav ett 

stort erkännande till Bengt J. att det han bestämmer sig för att göra, det 

genomför han. Sahlströmsgården, genom Bengt Sahlström, tackade och 

överlämnade blommor och present till Bengt Johansson och Sture Andersson 

för deras arbete de utfört för Sahlströmsgården, när de nu lämnar 

Vänföreningens styrelse. Anita Johansson och Kristina Sedelius Andersson 

avtackades med blommor av Bengt Sahlström för deras arbeten för 

Sahlströmsgården. 

- Curt Engström tackar Bengt Johansson för allt stöd han fått och för förtroendet 

att få leda Vänföreningen under kommande år.  

18. Årsmötet avslutas. Ordföranden tackade de närvarande och bjöd till soppa i 

restaurangen och överlämnade ordförandeklubban till Curt Engström. 

 



Efter årsmötet gav Håkan Larsson en uppskattad och minnesrik berättelse om 

kulturens musikanter i Utterbyn och med egna kompositioner på munspel. Vi 

lyfter på hatten! 

Torsby dag som ovan 

 

Bengt Johansson   Sture Andersson 

Ordförande   Sekreterare 

 

Jörgen Edberg   Anita Vannevik 

Justerare   Justerare  


