
 

   

Protokoll fört vid årsmöte i föreningen Sahlströmsgårdens Vänner den 

2015-02-01. 

Plats: Sahlströmsgården 

Närvarande: 38 medlemmar i föreningen. 

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

hjärtligt 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 Lillemor Edberg och Stellan Önnerfält. 

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

4. Godkännande av dagordning. Denna godkändes. 

5. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2014. 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 2014. Bokslut för år 2014 med balans- och resultatrapport 

genomgicks och kommenterades av ordföranden Bengt Johansson. Inköp av 

konst till årets lotteri ingår med ett värde av 25 150 kronor. Årets resultat är 

7 699 kronor. Bokslutet godkändes. 

7. Revisionsberättelse. Revisionsberättelsen upplästes av vice ordföranden 

Margareta Moberg. Den godkändes. 

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

överskottet överförs till 2015. 

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

styrelsen. 

10. Verksamhetsplan och budget för 2015. Styrelsens förslag till verksamhetsplan 

och budget för 2015, som tidigare utskickats till medlemmarna, godkändes av 

årsmötet. 

11. Beslut om medlemsavgift för 2016. Styrelsens förslag om oförändrad avgift 150 

kronor beslutades av årsmötet. 

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

valberedningens förslag att styrelsen för 2015 skall ha sex ledamöter plus 

ordförande. 

13. Val av ordförande. Till ordförande i föreningen för 2015 omvaldes Bengt 

Johansson. 



14. Val av övriga styrelseledamöter för 2015. Omval av Kari Lewin och Ragnhild 

Ejdervall samt nyval av Hans Jonsson med mandatperiod om två år. 

Förtydligande: Från föregående år ingår Annika Streich, Anitha Syvertsson och 

Sture Andersson. 

15. Val av revisorer. Till revisorer för 2015 omvaldes Jan Larsson och Håkan 

Malmström. 

16. Val av valberedning. Omvaldes Curt Engström (sammankallande) och Elisabeth 

Skoog. Inger Önnerfält nyval. 

17. Övriga ärenden.  

- Ordföranden Bengt Johansson överlämnade blommor till avgående 

styrelseledamoten Henrik Torstensson som tack för allt nedlagt arbete i 

Sahlströmsgårdens Vänner. Bengt tackade speciellt för deras långa vänskap 

och samarbete samt att Henrik varit med och startat Vänföreningen 2007. 

Henrik har under åren medverkat med ett stort antal artiklar i årsboken samt 

författare till böcker om familjen Sahlström. 

- Ordföranden Bengt Johansson överlämnade blommor till Birgitta Wiss som tack 

för hennes arbete i valberedningen, som hon nu lämnar. 

- Vice ordföranden Margareta Moberg avtackades med blommor. 

- Valberedningens Curt Engström överlämnade blommor till ordföranden Bengt 

Johansson som tack för hans stora arbetsinsatser i Vänföreningen och 

konstaterade att Bengt är en ”eldsjäl”! 

- Bengt Sahlström framförde stort tack från Sahlströmsgården för det arbete som 

Sahlströmsgårdens Vänner lägger ner för gårdens utveckling. 

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

restaurangen. Bengt Sahlström avslutade dagen och berättade från den stora 

brevsamlingen om Torbjörn Sahlström, som var den senast boende på gården. 

Torsby dag som ovan 

Bengt Johansson   Sture Andersson 

Ordförande   Sekreterare 

Lillemor Edberg   Stellan Önnerfält 

Justerare   Justerare  


