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Sätra brunns
Vänförening

Årsmöte med Sätra brunns Vänförening lördagen den 25 maj
2019.
Vänföreningens ordförande Sven Lorentzi hälsade medlemmarna välkomna till
årsmöte i Conversationssalongen efter premiärvisning av den fina
sommarutställningen ”Detta har hänt” i Brunnsmuséet och en härlig lunch.
Omedelbart efter årsmötet deltog alla i ett avslappande Qigong-pass under
ledning av Elisabet Schell med påföljande fika-stund, därefter i grötlunk till
kyrkan där Sture Holmberg kåserade kring kyrkans historia och avslutat med
musik på nyckelharpa.
Sven Lorentzi inledde själva årsmötet med en fyllig information av de kontakter
som inletts med Rebecka Sjödin, ny VD för brunnen, som uttryckt
tillfredsställelse och önskan om ett framtida aktivt samarbete med
vänföreningen.
Ett 20-tal medlemmar närvarade vid årsmötet.
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 Gunnar Olsson och Margareta Lorentzi till justeringspersoner.
§4. Fastställande av dagordning
Beslutades att godkänna den föreslagna dagordningen.
§5. Protokoll från årsmötet 2018
Beslutades att godkänna föregående årsmötes protokoll och lägga detsamma
till handlingarna.
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§6. Verksamhetsberättelse för år 2018
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 2018. Beslutades att godkänna redovisningen.
§8. Revisionsberättelse; fastställande av resultat- och balansräkning
Revisorernas berättelse lästes upp och resultat- och balansräkning godkändes.
§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 Magnus Bergel och Karin Fall och att nyvälja Leif
Johansson och Kerstin Larsson. (Kvarstår ytterligare ett år gör Krister
Eriksson, Sture Holmberg, Kerstin Naenfeldt, Åsa Nilsson och Elisabet
Schell.)
Utöver ordinarie val av styrelseledamöter föreslog valberedningen att
årsmötet skulle utse Nils-Johan Höglund till ständig hedersledamot av vänföreningens styrelse. Beslutades enhälligt att bifalla detta förslag.
Ordföranden överlämnade under årsmötets stående ovationer blommor och
en vacker bild med tillhörande ”dedikation” som mottogs tacksamt.
§12. Val av revisorer
Beslutades att omvälja Håkan Hamnstedt och Elisabeth Nilsson som ordinarie revisorer, samt att omvälja Kerstin Sandberg som ersättare.
§13. Val av valberedning
Beslutades att tre ledamöter behövs i valberedningen för nästkommande
verksamhetsår och att härtill omvälja Ann-Marie Hansen och nyvälja Agneta Hamnstedt och Åsa Peck. Ann-Marie Hansen väljs till sammankallande i beredningen.
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§14. Verksamhetsplan 2019/2020
Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till verksamhetsplan samt
budget för 2019. Beslutades att godkänna verksamhetsplanen samt budgeten (Bilaga 2).
§15. Övriga frågor
Ordföranden informerade att vänföreningen som vanligt deltar i årets midsommarfirande och ljusfest samt Sätra Brunns julmarknad som troligen blir
av i år.
§16. Avslutades årsmötet.
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