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PROTOKOLL FRAN ARSMOTET I GEFLEKERAMIKENS VANNER 

DEN 15 APRIL 2018 

§ 1.
Mötets öppnande 

Föreningens ordförande Kristina Lindkvist öppnade mötet och hälsade välkommen. 

§ 2.
Val av ordförande 

Till ordförande för mötet valdes Kristina Lindkvist. 

§ 3.
Val av sekreterare 

Till sekreterare för mötet valdes Inger Moström. 

§ 4.
Verksamhetsberättelse 2017 

Björn Holm deltog på Jan Trost begravning och informerade vid årsmötet om Jans stora 
betydelse som yrkesman inom Uppsala universitet. 
Ordförande Kristina Lindkvist redogjorde för 2017 års verksamhet; om Jan Trosts 
intressant föredrag om sin far Eugen Trost vid 2017 års årsträff i Gävle, om bussresan i 
augusti till Gabrielverken, Vickleby på Öland, Karlskrona och Växjö samt höstens 
Keramikmässa i Ebelingmuseet i Torshälla. 
Årsmötet höll en tyst minut för hedersmedlemmarna Jan Trost och Paul Percy som avlidit 
under verksamhetsåret. 
Verksamhetsberättelsen godkändes. 

§ 5.
Resultat o balansräkning 

Kassör Anki Börjeson gick igenom resultat- och balansräkning samt redovisade 
kostnaderna för Ölandsresan. 
Årsmötet beslutade att godkänna resultat- och balansräkningen som lades till 
handlingarna. 

§ 6.
Revisionsberättelse 

Sekreteraren läste upp revisionsberättelsen som ej innehöll någon erinran mot 
redovisade siffror. 
Årsmötet beslutade att godkänna revisionsberättelsen som lades till handlingarna. 

§ 7.
Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. 

Årsmötet beslutade att tillstyrka revisionsberättelsens förslag att styrelsen beviljas 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. 

§ 8.
Förslag till ändring av stadgar 

För att undvika att hela styrelsen, som idag väljs för ett år, slutar samtidigt har styrelsen 
tagit fram ett förslag till ändring av stadgarna. Ändring i stadgar kan endast ske på 



årsträff och med minst 50 % av rösterna tillgängliga. Ändringsförslaget gäller del av§ 4 
som idag lyder: Vid denna väljs styrelse för det kommande verksamhetsåret. 

Förslag till ändring av del av§ 4 lyder: Vid denna väljs ordförande och ledamöter till 

styrelsen. Ordförande väljs för två år. En ledamot väljs för två år och övriga ledamöter för 

ett år. 

Ordförande läste upp förslag till ändring. Mötet beslutade att rösta med 
handuppräckning. Efter rösträkning fastställdes att 21 av 22 närvarande röstade för en 
ändring av del av§ 4 i föreningens stadgar. 
Årsmötet beslutade med över 50% majoritet av deltagarna vid årsmötet att ändra 
lydelsen i del av§ 4 i stadgarna enligt lagda förslag. 

§ 9.

Val av ordförande för 2 år 
Valberedningen föreslog omval av Kristina Lindkvist. 
Årsmötet beslutade att välja Kristina Lindkvist till ordförande för 2 år. 

§10
Val av kassör för 2 år
Valberedningen föreslog omval av Anki Börjeson.
Årsmötet beslutade att välja Anki Börjeson till kassör för 2 år.

§11
Val av övriga styrelseledamöter för 1 år
Valberedningen föreslog omval av Inger Moström som sekreterare samt omval av Anita
Lundgren 'som ledamot.
Årsmötet beslutade att välja Inger Moström som sekreterare samt Anita Lundgren som
ledamot.

§12
Val av revisor för 1 år
Valberedningen föreslog omval av Anki Lundgren.
Årsmötet beslutade att välja Anki Lundgren till revisor.

§13

Val av valberedning för 1 år 
Årsmötet föreslog omval av samtliga ledamöter i valberedningen. 
Årsmötet beslutade att välja Björn Holm, sammankallande, Ingemar Lundgren samt Elvy 
Österlund till valberedning. 

§14
Årsavgift 2019
Medlemmar i föreningen betalar idag en årsavgift om 150 kr per adress och år. Styrelsen
tog upp frågan om att i framtiden ändra detta förhållande till att gälla 150 kr per medlem
och år. Detta skulle upplevas som mer rättvist för enskilda medlemmar. Detta är också
det gängse tillvägagångssättet vid medlemskap i en förening. Ibland har familjemedlem
en rabatterad årsavgift. Så är fallet i Upsala-Ekebysällskapet (250 kr per medlem samt
125 kr för familjemedlem på samma adress). Efter diskussion vid årsmötet beslutade
årsmötet att medlemsavgiften under 2019 fastställd till 150 kr per adress och år.



§15
Verksamhetsplan 2018
Ordförande Kristina Lindkvist informerade om Keramikmässan i höst som kommer att
vara på Länsmuseet Gävleborg mellan den 8-16 september. Uppackning av föremålen
fredagen den 7 september. Under mässan, måndagen den 10 september kl 18, kommer
keramikexperten Love Jönsson - som just nu håller på att skriva boken om Lillemor
Mannerheim - att hålla ett föredrag på museet om just Mannerheim. Fri entre.

Under oktober planerar föreningen att boka en guidad visning av Konserthuset i 
Stockholm med inriktning mot arkitektur och interiöra dekorationer som är utförda av 
bl.a. Ewald Dahlskog, Simon Gate, Carl Milles med flera. Även ett besök på Östra Station 
är inplanerad där taket är målat av Ewald Dahlskog. 

§16
Övriga frågor
På keramikmässan i höst ska var och en packa upp och ställa fram sina egna föremål på
uppställda bord, samt packa ner och hämta sina föremål den 16-17 september.
Anmälningslista med föremålets namn, tillverkande fabrik samt pris inlämnas till
styrelsen i början av augusti. Detaljerad information om anmälan kommer att sändas ut.

Mötet diskuterade möjliga sätt att få fler kanaler för försäljning av föreningens böcker. 
Ett antal museer med inriktning design/keramik ska kontaktas. 

Förslag till kommande aktiviteter som föreslogs på årsmötet var en ny buss�esa till 
exempelvis Lettland, Finland eller Rörstrand Lidköping, Göteborg och Falkenbergs 
museum som har inriktning design. Keramikexperten Love Jönsson har just tillträtt som 
dess chef. 

§17
Mötets avslutande
Ordförande Kristina Lindkvist tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Sekreterare Ordförande 
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