
 

 

 

Årsmöte med Sätra-Brunns vänförening lördagen den 13 maj 2017. 

 
Vänföreningens ordförande Sven Lorentzi hälsade medlemmarna välkomna till årsmötesdagens 

program. Efter årsmötet invigs årets sommarutställning i Brunnsmuseet och därefter följer vårkonsert 

med Orphei Veteraner i Brunnskyrkan. 
 

Före årsmötet delgavs de församlade en uppdatering av det aktuella läget på Brunnen av VD Leif 

Lifberg. Sätra-Brunns ekonomi är nu stabil och man har möjlighet att fortsätta de renoveringsprojekt 

som är planerade- Den nybyggda förskolan har tagits i bruk och alla, barn och personal är mycket 

nöjda. 

 

Som inledning till årsmötet framfördes en varm gratulation till föreningens sekreterare Nils-Johan 

Höglund med anledning av hans nyligen inträffade 90-årsdag. 

 

Ett 25-tal medlemmar var närvarande under årsmötet. 

 

 

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 Kerstin Larsson till sekreterare. 

 

§3 Val av justeringspersoner 

      Beslutades att välja Olle Karlsson och Ola Fall till justeringspersoner. 

 

§4 Fastställande av dagordning 

      Beslutades att godkänna den föreslagna dagordningen. 

 

§5 Protokoll från årsmötet 2016 

      Beslutades att godkänna föregående årsmötes protokoll och lägga detsamma till handlingarna. 

 

§6 Verksamhetsberättelse för år 2016 

     Ordförande Sven Lorentzi redogjorde för föreningens verksamhetsberättelse. Beslutades att 

     godkänna densamma och lägga den till handlingarna. (Bilaga 1) 

 

§7 Ekonomisk redovisning 

     Kassören Karin Fall redogjorde för föreningens ekonomi 2016. Beslutades att godkänna  

     redovisningen. 

 

§8 Revisorernas berättelse, 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 Nils-Johan Höglund, Karin Fall och Tommy Bohlin samt att nyvälja 

        Magnus Bergel. (Kvarstår ytterligare ett år gör Elisabeth Schell, Birgitta Löfström, 

        Krister Eriksson, Åsa Nilsson och Sture Holmberg. De avgående styrelseledamöterna Agneta  

        Selling, Leif Johansson och Lisa Ström tackas för sina insatser i styrelsearbetet.) 

 

§12 Val av två ordinarie revisorer samt en ersättare 

        Beslutades att omvälja Elisabeth Nilsson och Håkan Hamnstedt som ordinarie revisorer 

        samt att omvälja Kerstin Sandberg som ersättare. Samtliga på ett år. 

 

§13 Val av valberedning 

       Beslutades att välja Ann-Mari Hansen, Lisa Ström och Kerstin Larsson med 

       Kerstin Larsson som sammankallande. 

 

§14 Verksamhetsplan 

        Ordförande redogjorde för styrelsens förslag till verksamhetsplan samt budget för 2017.  

        Beslutades att godkänna den föreslagna verksamhetsplanen samt budgeten. (Bilaga 2) 

 

§15 Medlemsavgiftens storlek 

        Beslutades att godkänna styrelsens förslag på oförändrad årsavgift om 100 kr för enskild medlem 

        och 150 kr för familjemedlemskap samt 1.000 kr respektive 1.500 kr för ständigt medlemskap. 

 

§16 Kommande aktiviteter 

       Vänföreningen kommer att medverka med konsert och lotteri mm vid midsommarfirandet, 

       ljusfesten i september och julmarknaden. En särskild förening, som stöds av vänföreningen, har 

       bildats för det fortsatt arbetet med brunnsmuseum 

 

§17 Övriga frågor 

        Museigruppen informerade om att det i år är 150 år sedan den nuvarande kyrkan togs i bruk. 

        Detta vill man uppmärksamma genom att bjuda in de präster som har tjänstgjort som 

        brunnspräster. Planen är att detta ska ske i början av september. 

 

§18 Mötets avslutning 

        Ordförande tackar de närvarande för visat intresse och förklarar årsmötet för avslutat. 

 

 

 

Kerstin Larsson                                                                                        Sven Lorentzi 

sekreterare                                                                                               ordförande 

 

 

 

Olle Karlsson                                                                                            Ola Fall 

justeringsperson                                                                                      justeringsperson 

 


