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Sätra brunns 

Vänförening 

 

 

 

 

 

Årsmöte med Sätra brunns Vänförening söndagen den  

22 maj 2022. 

 
Vänföreningens ordförande Sven Lorentzi hälsade medlemmarna välkomna till 

årsmöte i Societetssalongen – det första riktiga årsmötet som under ej kunnat 

genomföras alltsedan 2019 p g a pandemins nödvändiga restriktioner. 

 

Efter själva årsmötesförhandlingarna följde information om olika verksamheter 

som f n engagerar vänföreningen: 

    -aktuella läget för Sätra Brunn Hälsobrunn och det osäkra läget inför framtid 

     och kommande försäljning 

    -en planerad ”Hälsoinriktad vecka på Sätra brunn för dig med reumatisk  

     sjukdom 22-26 augusti 2022” arrangerad av vänföreningen 

    -brunnsmuséets omfattande digitala satsning med nyhetsbrev och samtidigt  

     en ny sommarutställning i Henschens badhus   

Alla deltog i lunch och påföljande Qigongpass under ledning av Elisabeth  

Schell innan en grötlunk med standar och nyckelharpsmusik förde ner till 

Henschens badhus och sommarutställningen. 

 

Ett 25-tal medlemmar närvarade vid årsmötet 

. 

 

Protokoll – årsmötesärenden 

 

§1   Kallelseförfaranden 

       Beslutades att godkänna kallelsen till mötet, 

 

§2   Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 

       Beslutades att välja Sven Lorentzi till ordförande och Magnus Bergel till 

       sekreterare. 
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§3   Val av justeringspersoner 

       Beslutades att välja Åsa Nilsson och Ulrika Tiselius till justerings- 

       personer. 

 

§4   Fastställande av dagordning 

       Beslutades att godkänna den föreslagna dagordningen. 

 

§5   Verksamhetsberättelse 2021 

       Ordförande Sven Lorentzi redogjorde för föreningens verksamhetsberätt- 

       else. Beslutades att godkänna den och lägga den till handlingarna. (bilaga 1) 

 

§6   Ekonomisk redovisning för 2021 

       Kassören Karin Fall jämte ordföranden redogjorde för föreningens ekonomi 

       2021. Beslutades att godkänna redovisningen, 

 

§7   Revisionsberättelse och fastställande av resultat- och balansräkning 

       Revisorernas berättelse lästes upp och resultat- och balansräkning 

       fastställdes. 

 

§8   Ansvarsfrihet 

       På revisorernas rekommendation beslutade årsmötet att ge styrelsen an- 

       svarsfrihet för det gångna året.    

 

§9   Val av ordförande för ett år 

        Beslutades enhälligt att omvälja Sven Lorentzi. 

 

§10  Val av styrelseledamöter för två år 

        Beslutades att omvälja Krister Eriksson, Sture Holmberg, Kerstin Naen- 

        feldt, Åsa Nilsson och Elisabeth Schell och att nyvälja Jan Borgström. 

        (Kvarstår ytterligare ett år gör Magnus Bergel, Karin Fall, Leif Johansson 

        och Kerstin Larsson. Nils Johan Höglund ingår som ständig hedersmedlem  

        i styrelsen.) 

 

§11  Val av revisorer 

        Beslutades att omvälja Håkan Hamnstedt och Elisabeth Nilsson som 

        ordinarie revisorer, samt att omvälja Kerstin Sandberg som ersättare. 

 

§12  Val av valberedning 

        Beslutades att omvälja Agneta Hamnstedt och Åsa Peck, samt att nyvälja 

        Agneta Selling. 
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§13  Verksamhetsplan 2022 

        Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till verksamhetsplan samt 

        budget för 2022. Beslutades att godkänna verksamhetsplanen samt  

        budgeten (bilaga 2) 

 

§14  Övriga frågor 

        Agneta Hamnstedt efterlyser en möjlighet till ökad rekrytering av medlem- 

        mar dels via särskilt utformade intressegrupper (medlemmars familjer och  

        anhöriga, barn till tidigare anställda s k ”brunnsbarn”, lokalbefolkning i  

        trakten av Sätrabrunn) dels via särskilt utformad facebook-grupp, dels  

        också locka grupper med återkommande guidade turer runt brunnsområdet. 

 

        Ordföranden meddelade att hantverksgruppen ”Skapande händer” lägger 

        ner sin verksamhet i nuvarande form, men att butiksverksamhet i mindre 

        format ämnar fortsätta som ”Konsthantverkarna Sätra Brunn”. 

 

        Margareta Lorentzi meddelade att vandringsleden ”Upplandsleden”  

        planeras att kompletteras med en utvidgad vandringsled ”Ingegerdsleden” 

        utgående från Sigtuna och västerut passera Sätra Brunn och Östanbäcks  

        kloster. 

 

§15  Avslutades årsmötet. 

 

 

 

 

 

 

Magnus Bergel                                            Sven Lorentzi 

sekreterare                                                   ordförande 

 

 

 

 

 

Åsa Nilsson                                                 Ulrika Tiselius 

justeringsperson                                          justeringsperson 

          

           

          


