Årsmöte med Sätra brunns vänförening lördagen den 26 maj 2018.
Orgnr 81704-8240
Vänföreningens ordförande Sven Lorentzi hälsade medlemmarna välkomna till årsmötesdagens
program. Efter årsmötet vidtog en musikalisk underhållning ”Full rulle med Julle” med Trio Julino
under ledning av Gunnar Julin, därefter en stärkande grötlunk till invigningen av sommarutställningen
”Henschen” i Brunnsmuseet.
Före årsmötet motionerades medlemmarna i en varm, stilla men spirituell kulturvandring under NilsJohan Höglunds ledning; dessutom presenterade Anna Nordström, ny VD för brunnen, den nya
bolagsstyrelsen och nya tankar om brunnens fortsatta arbete.
Et 25-tal medlemmar närvarade vid mötet.
Protokoll - Årsmötesärenden
§1 Kallelseförfarande
Beslutades att godkänna kallelsen till årsmötet.
§2 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
Beslutades att välja Sven Lorentzi till ordförande och Magnus Bergel till sekreterare.
§3 Val av justeringspersoner
Beslutades att välja Ann-Marie Hansen och Per Tiselius till justeringspersoner.
§4 Fastställande av dagordning
Beslutades att godkänna den föreslagna dagordningen.
§5 Protokoll från årsmötet 2017
Beslutades att godkänna föregående årsmötes protokoll och lägga detsamma till handlingarna.
§6 Verksamhetsberättelse för år 2017
Ordförande Sven Lorentzi redogjorde för föreningens verksamhetsberättelse.
Beslutades att godkänna den och lägga den till handlingarna. (Bilaga 1)
§7 Ekonomisk redovisning
Kassören Karin Fall jämte ordförande Sven Lorentzi redogjorde för föreningens ekonomi 2017.
Beslutades att godkänna redovisningen.
§8 Revisionsberättelse; fastställande av resultat- och balansräkning
Revisorernas berättelse lästes upp och resultat- och balansräkning fastställdes.
§9 Ansvarsfrihet
På revisorernas rekommendation beslutade årsmötet att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna
året.
§10 Val av ordförande för ett år
Beslutades enhälligt att omvälja Sven Lorentzi.
§11 Val av styrelseledamöter för två år
Beslutades att omvälja Sture Holmberg, Krister Eriksson, Åsa Nilsson, Elisabet Schell samt att
nyvälja Kerstin Naenfeldt. (Kvarstår ytterligare ett år gör Nils-Johan Höglund, Karin Fall, Tommy
Bohlin och Magnus Bergel.) Avgående styrelseledamoten Birgitta Löfström avtackades för
sina insatser i styrelsearbetet med blommor, vacker brunnsbild och fanfar (näverlur).

§12 Val av revisorer
Beslutades att omvälja Elisabeth Nilsson och Håkan Hamnstedt som ordinarie revisorer, samt att
omvälja Kerstin Sandberg som ersättare.
§13Val av valberedning
Beslutades att endast två ledamöter behövs i valberedningen för nästkommande verksamhetsår
och att härtill välja Ann-Marie Hansen och Lisa Ström.
§14 Verksamhetsplan 2018/19
Ordförande redogjorde för styrelsens förslag till verksamhetsplan samt budget för 2018.
Beslutades att godkänna den föreslagna verksamhetsplanen samt budgeten (Bilaga 2).
Beslutades att godkänna styrelsens förslag på oförändrade årsavgifter; 100kr för enskild medlem
och 150kr för familjemedlemskap samt 1.000kr respektive 1.500kr för ständigt medlemskap.
§15 Kommande aktiviteter
Vänföreningen kommer att medverka med konsert och lotteri m m vid midsommarfirandet, ljusfesten i september och julmarknaden. Vänföreningen fortsätter också att
stötta museigruppens aktiviteter i Brunnsmuseet.
§16 Övriga frågor
Gunnar Julin informerade och inbjöd till konsert med bl a Händels Fyrverkerimusik på Kungliga
Tekniska Högskolan den 5 september.
Sture Holmberg framförde ett särskilt tack till Sven Lorentzi och Nils-Johan Höglund för
uppskattade insatser i styrelsens arbete.
Föreningens uppskattning och tack framförs till Sätra Brunns tidigare avgående VD Leif Lifberg.
§16 Årsmötet avslutas.
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