Protokoll för skriftligt årsmöte i Konsthistoriska klubben i Linköping
den 19 december 2020
På grund av rådande Corona pandemi med restriktioner mot att samlas i större grupper beslöt
Styrelsen för Konsthistoriska Klubben att skjuta upp årsmötet för 2019 först från den 21 mars,
därefter från den 17 november till att slutligen besluta att anordna ett skriftligt årsmöte. Ett formulär
med viktiga frågor som bör besvaras under ett årsmöte samt nödvändiga val som måste göras
distribuerades till medlemmarna i ett excel-formulär. Under en period av 2 veckor har KKLs
medlemmar haft möjlighet att lämna sina svar. Ställda frågor har kunnat besvaras med Ja eller Nej.
Möjlighet har också funnits att lämna kommentarer till varje fråga. Nedan följer protokollet för detta
skriftliga årsmöte som helt följer dagordningen.

Protokoll för årsmöte 2020 i Konsthistoriska klubben i Linköping

1

Fråga om behörig kallelse till årsmötet
Mail har skickats ut till medlemmarna
5 dec och svar önskas senast 19 dec
Är mötet stadgeenligt utlyst?
Frågan besvarades med JA

2

Val av ordförande för mötet
Förslag Eva Flogell
Kan Eva Flogell väljas
JA
Val av sekreterare för mötet
Förslag Ingrid Andersson
Kan Ingrid Andersson väljas
JA

3

4

Val av justeringspersoner tillika rösträknare
Förslag Gunilla Derefeldt och
Marianne Frisk
Kan Gunilla Derefeldt och Marianne Frisk väjas
JA

5

Godkännande av dagordningen
Kan föreslagen dagordning godkännas
JA
Verksamhetsberättelse för 2019
Verksamhetsberättelsen för 2019 har bifogats
kallelsen. Kan verksamhetsberättelsen
godkännas?
JA

6

7

Resultat-och balansräkning för 2019
Resultat- och balansräkning har bifogats
kallelsen. Kan resultat-och
balansräkningen godkännas?
JA

8

Beslut om disposition av resultat i balansräkningen
Förslag att 2019 års resultat 2155 kr överförs i ny räkning
Kan förslaget godkännas?
JA

9

Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen har bifogats kallelsen
Kan styrelsen beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2019?
JA

10

Budget för 2020
Inte relevant att presentera en budget för 2020
i december 2020.

11

Fastställande av medlemsavgift för 2021
Förslag oförändrad medlemsavgift
250 kr för enskild medlem och 350 kr för två på
samma adress. Kan förslaget godkännas?
JA

12

Val av ordförande
Enligt valberedningens förslag, som har bifogats
kallelsen, föreslås Eva Flogell på ett år
Kan Eva Flogell väljas?
JA

13

Val av styrelseledamöter på 2 år
Enligt valberedningens förslag föreslås
följande nya ledamöter
Kerstin Rungstad
Kerstin Nylin
Marianne Ekström Svensson
Kan dessa personer väljas?
JA

14

Val av revisorer på 1 år
Enligt valberdningensförslag föreslås
Sture Mossberg, sammankallande
och Lars Neselius

Kan dessa personer väljas?
JA
15

Val av valberedning samt sammankallande
Förslag: Gunilla Derefeldt, sammankallande
och Monika Minnhagen – Alvsten
Kan dessa personer väljas?
JA

16

Motioner
Inga motioner har inkommit till årsmötet

17

Övriga frågor
Övriga frågor från medlemmarna kan noteras
under rubriken Kommentar och kommer att
besvaras direkt till frågeställaren samt redovisas
på årsmötet 2021.
INGA ÖVRIGA FRÅGOR HAR INKOMMIT.

18

Mötets avslutande
Styrelsen vill avtacka de avgående ledamöterna, Anita Hull, Ingela Gustafsson
och Staffan Rudner för deras insatser under de år som de varit verksamma i styrelsen.
Styrelsen vill också tacka alla medlemmar för stort engagemang under 2019.
Slutligen hoppas vi på att snart kunna starta verksamheten igen.
4 KOMMENTARER VISAR PÅ MEDLEMMARS UPPSKATTNING AV DENNA
DIGITALA LÖSNING PÅ VÅRT ÅRSMÖTE.
13 PERSONER HAR INKOMMIT MED SVAR.

Eva Flogell
Ordförande

Ingrid Andersson
Sekreterare

Gunilla Derefeldt
Justeringsman

Marianne Frisk
Justeringsman

