
Protokoll fört vid Gustav Vasa Föreningens årsmöte 21 mars 2018. 

 

Tid:                        18.30  

Lokal:                    Djäknehallen 

Före årsmötet hade domprost Christoffer Lundgren en intressant föredragning om 

det nuvarande och framtida  

församlings- och stiftsarbetet på kyrkberget. Han avslutade sitt framförande med att 

övergripande berätta om den pågående 

arkitekttävlingen inför de framtida tillbyggnaden.  

 

§ 1     Ordförande hälsade alla närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. 

§2      Till ordförande för årsmötet valdes Bertil Stensgård. 

§ 3     Karl-Åke Borg valdes som årsmötets sekreterare.                            

§ 4      Anders Frisk valdes att justera årsmötesprotokollet. 

§ 5     Mötet beslutades vara stadgeenligt utlyst genom bland annat föreningens hemsida 

          och Facebook. 

§ 6     Årsmötets föredragningslista godkändes. 

§ 7     Verksamhetsberättelsen distribuerades till medlemmarna tillsammans med övriga 

          årsmöteshandlingar via hemsidan. 

          Efter en kort presentation godkändes verksamhetsberättelsen och lades till 

          handlingarna. 

§ 8     Bokslutet presenterades och lades till handlingarna.    

§ 9     Revisionsberättelsen föredrogs av Olle Swedman och godkändes. 

§ 10   Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. 

§ 11   Verksamhetsplanen för 2018 presenterades och lades till handlingarna- 

§ 12   Årsmötet beslutade att styrelsen skall bestå av sju personer. 

§ 13   Till föreningens ordförande valdes för ett år Bertil Stensgård 

§ 14    Till styrelsen valdes för två år Monica Bertilsson och Ingegerd Lusensky.    

            Karl-Åke Borg valdes för ett år. 

            Jürgen Lüdtke, Aestan Orstadius samt Anders Frisk har vardera ett år kvar. 

§ 15   Olle Swedman och Lars Hullberg valdes till revisorer för ett år. 



§ 16   Till valberedning valdes Håkan Bertilsson, sammankallande, och Lena Stensgård. 

          Styrelsen fick i uppdrag av årsmötet att föreslå ytterligare ett person till 

         valberedningen. 

§ 17   På styrelsens förslag föreslogs föreningens medlemsavgifter vara oförändrade inför 

          2018.  

§ 18   Fyra personer, Per-Olof Berg, Håkan Plith, Anders Johansson samt Jan Brandt, är 

          knutna till föreningen som resurspersoner utifrån deras speciella kompetenser. 

§ 19   Inga övriga frågor behandlades. 

§ 20   Ordförande tackad de närvarande medlemmarna och avslutade årsmötet. 

 

…………………………………………………………………….. 

Anders Frisk 

Justeringsman 

 

…………………………………………………………………….            ……………………………………………………………… 

Bertil Stensgård                                                                Karl-Åke borg 

Ordförande                                                                        Sekreterare 

 

  


