1

PROTOKOLL fört vid ordinarie föreningsstämma för
föreningen Miniatyrsällskapet
Plats:

Hemma hos Weronica Löhr, Birger Jarlsgatan 36, Stockholm
Tid:
9 april 2011
Närvarande:
18 medlemmar inklusive delar av styrelsen

Samtliga medlemmar hälsades av ordförande Monica Ericsson välkomna till
föreningsstämman efter en lyckad filmvisning på Anders Hansers Kulturbiograf, och mötet
förklarades öppnat.
§1

Röstlängden för stämman fastslogs genom att använda deltagarlistan för dagen.

§2

Fastslogs att föreningsstämman var stadgeenligt utlyst.

§3

Dagordningen för mötet fastställdes.

§4

Till ordförande för mötet valdes Monica Ericsson och till
sekreterare för mötet valdes Christina Ragnö

§5

Till protokolljusterare och tillika rösträknare utsågs Eva Malmsten och
Catharina Stierngranat.

§ 6 a)

Monica Ericsson läste upp och broderade ut lite kring den i förväg utskickade
verksamhetsberättelsen och gjorde bland annat reklam för vårt kommande 10 års
jubileum som är planerat till den 29 oktober 2011.
Anette Åhlstad presenterade balans- och resultaträkningen för verksamhetsåret
2010 som sedan lades till handlingarna

b)
§7

Revisor Kerstin Ahlström läste upp sin och Sigrid Backmans utförliga
revisionsberättelsen och föreslog därmed ansvarsfrihet för styrelsen.

§8

Årsmötet beviljade styrelsen för Miniatyrsällskapet ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2010.

§9

Mötet beslöt efter styrelsens förslag att, medlemsavgiften för 2012
skulle vara oförändrad, det vill säga 200 kr.

§ 10

Verksamhetsplanen för 2011, som bifogats i kallelsen till årsmötet lades till
handlingarna och budgeten för 2011 vilken Anette Åhlstad meddelande redan
hade fallerat lite, godkändes av årsmötet.

§ 11

Föreningsstämman förrättade följande val:
Ordförande (1 år)
Monica Ericsson
Två ledamöter (2 år)
Suppleant (1 år)

Ma-Lou Mathias och Anna Werner
Weronica Löhr
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Adjungerad till styrelsen Christina Ragnö
Revisor
(1 år)
Sigrid Backman
Revisor suppl.(1 år)
Kerstin Ahlström
Valberedning (1 år) Eva Malmsten (ordförande), Kristina Vindelstam och
Jannica Tingwall.
§ 12

Firandet av 10 års jubileum lördagen den 29 oktober ca kl 17.00 – 22.00.
Styrelsen presenterade sitt förslag om att i samband med höstens Nifstamässa
hålla en jubileumsfest, där man hoppas att ett 50-tal medlemmar kommer.
Förslag till festlokal diskuterades, såsom Malmgården, Högalidsgatan, Hedvid
Eleonoras scoutlokaler, Oscars församlings lokaler. Om någon medlem har
förslag på lokal till ett bra pris tag gärna kontakt med Eva Malmsten. Kristina
Vindelstam och Eva Malmsten erbjöd sig att hålla i arrangemanget och Birgitta
Lindencrona erbjöd sina tjänster i matlagning.

§ 13

Inga förslag/motioner hade inkommit till styrelsen.

§ 13

Övriga frågor:
Ang. stölden av miniatyrer hemma hos Leena Holmgren under ett av
föreningens aktiviteter under våren. Styrelsen berättade för årsmötet att man
skickat ut ett brev till alla som var närvarande vid kvällen hos Leena och att man
där bad den som stulit att giva sig till känna och återlämna de stulna föremålen.
Årsmötet diskuterade de mycket tråkiga konsekvenserna av denna stöld och gav
sitt stöd till att Leena Holmgren bör polisanmäla stölden.
Senioruniversitetet har givit i uppdrag till Birgitta Lindencrona att hålla en
föreläsningsserie ”Den reducerade skalans magi” under ett par torsdagar i
november, mellan kl 10.00 – 11.30. Alla seniorer är välkomna att anmäla sig via
senioruniversitetet.
Birgitta Lindencrona berättade att man i Villa Edros, tillhörande Carl-Jan
Granqvist, utanför Filipstad, har bildat föreningen ”Berit Bergströms minne”
med Maria Bergström som ordförande och att Ingemar Bergström som nu
fyller 90 år kommer att donera de miniatyrer mm. som han har i sin ägo till
föreningen.

§ 14

Ordförande förklarade mötet för avslutat och samvaro med dricka och munsbitar
fortsatte.

Eva Malmsten tackade å föreningens medlemmar, styrelsen för det arbete som de lagt ned
under föregående och det kommande året.
Vid protokollet
Christina Ragnö, sekreterare
Justeras

Eva Malmsten

Catharina Stierngranat

