
 
 

Protokoll för årsmöte 2020 
SBK Konstförening Göteborg 
 
Styrelsen hälsar alla medlemmar välkomna till det i år digitala årsmöte  

 

1. 

Fastställande att flytta årsmötet 2020. Förslag till beslut: Styrelsen föreslår att 

årsmötet godkänner att årsmötet (ordinarie föreningsstämma) 2020 hålls 10 

december fram till klockan 23:59, med anledning av restriktioner från 

Folkhälsomyndigheten för att minska smittspridning av Covid 19.  

Bifall till styrelsens förslag att årsmötet flyttas? 

49 av 53 svarade JA 
Ingen svarade NEJ 

 

2.  

Fråga om kallelse skett på rätt sätt. Förslag till beslut: Enligt föreningens stadgar 

ska kallelse till föreningens årsmöte ske senast 14 dagar före mötet via information 

på föreningens hemsida och mejl till alla medlemmar. Styrelsen har skickat 

kallelsen via mejl till samtliga medlemmar och lagt den på vår 

hemsida: sbkkonstforening.se.  

Anser du att du blivit kallad på rätt sätt? 

53 av 53 svarade JA 

 

3.  

Fastställande av dagordning. Förslag till beslut: Förslag till dagordning finns 

på sbkkonstforening.se. Länk: https://artworks.se/aktiviteter/arsmoete-och-

konstlotteri  

Kan mötet godkänna dagordningen för årsstämman? 

53 av 53 svarade JA 

 

 

 

https://www.google.com/url?q=http://sbkkonstforening.se&sa=D&ust=1607450451024000&usg=AFQjCNHbah_1trR3OLbvf0eg-uPnv6rB3g
https://www.google.com/url?q=http://sbkkonstforening.se&sa=D&ust=1607450451026000&usg=AFQjCNFMnlmRYfRaQOZ9r36mu8iKufGfrg
https://www.google.com/url?q=https://artworks.se/aktiviteter/arsmoete-och-konstlotteri&sa=D&ust=1607450451026000&usg=AFQjCNEBzYDkdqpGghr1DzFyTesDSvQBVw
https://www.google.com/url?q=https://artworks.se/aktiviteter/arsmoete-och-konstlotteri&sa=D&ust=1607450451026000&usg=AFQjCNEBzYDkdqpGghr1DzFyTesDSvQBVw


 

4.  

Beslut om fastställande av verksamhetsberättelse med resultaträkning och 

balansräkning. Handlingarna finns 

på sbkkonstforening.se: https://artworks.se/aktiviteter/arsmoete-och-konstlotteri  

Kan mötet godkänna / fastställa verksamhetsberättelse, resultat- och 

balansräkning? 

53 av 53 svarade JA 

 

5.  

Beslut om fastställande av revionsberättelse. Revisionsberättelsen finns 

på sbkkonstforening.se. Länk: https://artworks.se/aktiviteter/arsmoete-och-

konstlotteriKan  

Kan mötet godkänna revisionsberättelsen? 

51 av 53 svarade JA 
Ingen svarade NEJ 

 

6.  

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter: Frågan om ansvarsfrihet för 

styrelsen är obligatorisk. Revisorn har tillstyrkt ansvarsfrihet för styrelsen, se 

Revisionsberättelse på sbkkonstforening.se. 

Länk: https://artworks.se/aktiviteter/arsmoete-och-konstlotteri  

Bifall till ansvarsfrihet för styrelsen: Kerstin Gadd, Marianne Bernhardtz, 

Torbjörn Borglin, Anitha Bergvik, Susanne Lager, Maria Aronsson, Kerstin bm 

Olsson, Annika Hugosson och Ylva Junfelt för räkenskapsåret 2019? * 

53 av 53 svarade JA 

 

7.  

Fastställande av medlemsavgift för 2021 Förslag till beslut: Styrelsen föreslår att 

medlemsavgiften är oförändrad även nästa verksamhetsår, 450:-/år och medlem. 

Bifall till styrelsens förslag på oförändrad medlemsavgift för 2021? 

53 av 53 svarade JA 

https://www.google.com/url?q=http://sbkkonstforening.se&sa=D&ust=1607450451029000&usg=AFQjCNFkDtU_5VBJgaTtvdrzD_AJtV4Gaw
https://www.google.com/url?q=https://artworks.se/aktiviteter/arsmoete-och-konstlotteri&sa=D&ust=1607450451029000&usg=AFQjCNEV2UfX65nQETos_EFl3SlUTQ50Xw
https://www.google.com/url?q=http://sbkkonstforening.se&sa=D&ust=1607450451032000&usg=AFQjCNH1xYis_xlMjIR3kVNQJ5kq7qPxUw
https://www.google.com/url?q=https://artworks.se/aktiviteter/arsmoete-och-konstlotteriKan&sa=D&ust=1607450451032000&usg=AFQjCNHrrWyL_TkKXeswK99AQxa-K0orEQ
https://www.google.com/url?q=https://artworks.se/aktiviteter/arsmoete-och-konstlotteriKan&sa=D&ust=1607450451032000&usg=AFQjCNHrrWyL_TkKXeswK99AQxa-K0orEQ
https://www.google.com/url?q=http://sbkkonstforening.se&sa=D&ust=1607450451034000&usg=AFQjCNHmD6FgQ6qWyYifWT2IgxKtIjP6LA
https://www.google.com/url?q=https://artworks.se/aktiviteter/arsmoete-och-konstlotteri&sa=D&ust=1607450451034000&usg=AFQjCNFrVVDROBqOrzWJjMBNm3FCbMbpDQ


 

 

8.  

Fastställande av stadgeändringsförslaget som vi beslutade om på 

medlemsmötet i december 2019, att ändra stadgarna vad gäller namn på 

föreningen, logotyp för föreningen samt antal ledamöter i styrelsen och att vi enbart 

har ledamöter och inga ersättare. Detta behöver fastställas på ytterligare ett 

medlemsmöte vilket är den här årsstämman. Stadgar med ändringarna synliga finns 

på sbkkonstfölrening.se. Länk: https://artworks.se/aktiviteter/arsmoete-och-

konstlotteri  

Bifall till styrelsens förslag enligt beslut från medlemsmötet i december 2019 

om nytt namn för föreningen samt ny logotyp. Samt bifall att ändra i 

stadgarna under § Styrelse så att vi utöver ordförande är minst 4 ledamöter 

och inga ersättare. 

52 av 53 svarade JA 

Ingen svarade NEJ 

 

9.  

Val av föreningens ordförande. Valberedningen föreslår att Kerstin Gadd utses till 

föreningens ordförande för en tid om ett år.  

Bifall till valberedningens förslag att utse Kerstin Gadd till SBK Konstförening 

Göteborgs ordförande för en tid om ett år? 

53 av 53 svarade JA 

 

10 a.  

Val av övriga ledamöter för en tid av två år. Valberedningen föreslår att Marie 

Petersson (nyval), Torbjörn Borglin (omval), Ylva Junfelt (nyval) och Annika 

Hugosson (nyval) och Maria Aronsson (omval) väljs till ledamöter för en tid av två 

år.  

Bifall till valberedningens förslag att välja Marie Petersson, Torbjörn Borglin, 

Ylva Junfelt och Annika Hugosson och Maria Aronsson (omval) till ledamöter 

för en tid av två år. 

53 av 53 svarade JA 

https://www.google.com/url?q=http://xn--sbkkonstflrening-uwb.se&sa=D&ust=1607450451039000&usg=AFQjCNFSwb8J29QInE0fnWUNRbWVVon6Lw
https://www.google.com/url?q=https://artworks.se/aktiviteter/arsmoete-och-konstlotteri&sa=D&ust=1607450451039000&usg=AFQjCNHEmkLR_C9sU6o2oL2jayLlp21FWQ
https://www.google.com/url?q=https://artworks.se/aktiviteter/arsmoete-och-konstlotteri&sa=D&ust=1607450451039000&usg=AFQjCNHEmkLR_C9sU6o2oL2jayLlp21FWQ


 

 

10 b.  

Val av revisorer och revisorersättare för en tid av ett år . Valberedningen 

föreslår att Rose-Marie Tylegård och Marianne Bernhardtz väljs till revisorer för en 

tid om ett år. Och att Peter Westlund (omval) väljs till revisorsersättare för en tid på 

ett år.  

Bifall till valberedningens förslag att Rose-Marie Tylegård (omval) och 

Marianne Bernhardtz (nyval) väljs till revisorer för en tid om ett år. Och att 

Peter Westlund (omval) väljs till revisorersättare för en tid på ett år. 

52 av 53 svarade JA 
Ingen svarade NEJ 

 

10 c.  

Val av valberedning för en tid av ett år. Styrelsen föreslår att Lars Hansson Lahn 

väljs till ledamot i valberedningen för en tid om ett år. Styrelsen och valberedningen 

hjälps åt med valberedningsarbetet och anstränger sig att göra valberedningen 

fulltalig. (Det ska vara tre ledamöter enligt stadgarna)  

Bifall till styrelsens förslag att Lars Hansson Lahn väljs till ledamot i 

valberedningen för en tid om ett år.  

Mötet ger styrelsen godkänt att fyllnadsvälja om det finns fler som kan ingå i 

valkommittén längre fram under året. 

52 av 53 svarade JA 
Ingen svarade NEJ 

 

11. 

Avslutning 

Föreningen hade för första gången ett årsmöte via webben. Flera medlemmar 

skriver att det varit positivt och smidigt med det digitala årsmötet och ger styrelsen 

beröm för nedlagt gott och innovativt arbete. Medlemmarna kommenterar också att 

upplägget på webben var bra, smidigt och enkelt och att det var ett utmärkt sätt att 

hantera ett årsmöte. En medlem tackar dessutom för påminnelsen om mötet. 

Styrelsen konstaterar att 53 av 120 medlemmar deltog i mötet och att det är fler än 

det brukar vara på ett fysiskt årsmöte, med andra ord ett gott utfall. 



 

Styrelsen tackar dig för att du deltagit i detta ovanliga och digitala årsmöte. Vi ser 

fram emot att inom en snar framtid få ses igen på riktigt, som vi ju alla saknar och 

längtar till. Nästa årsstämma är redan i mars. Vi ses då. Antingen på riktigt eller 

digitalt, som nu.  

 

2020-12-12 

Vi valde ingen egentlig mötesordförande eller sekreterare till det digitala årsmötet. 

Inte heller justerare, då vi ju genomförde mötet genom att fylla i ett formulär.  

Här nedan ser du de personer som skrivit och justerat årsmötesprotokollet utifrån 

de svar som medlemmarna skickat in. 

• Kerstin Gadd, ordförande och mötets ordförande   

• Anitha Bergvik, sekreterare och mötets sekreterare 

• Torbjörn Borglin, styrelseledamot och mötets justerare 

• Lars Hansson Lahn, ledamot i valberedningen och mötets justerare 

 

 

 


