
 

 

PROTOKOLL fört vid ordinarie föreningsstämma för  

föreningen Miniatyrsällskapet   

 

Plats:  Herrängens gård, Älvsjö 

Tid:  lördagen 23 april 2016 

Närvarande: 24 medlemmar inklusive hela styrelsen  
 

Dagen avslutades med ett föredrag av Axel Örtenblad som är en skicklig dioramabyggare. 

Han svarade på frågor om att bygga naturalistiska miljöer. Föreningen bjöd på en lättare 

förtäring.  

 

Deltagande medlemmar hälsades välkomna till föreningsstämman.  

 

1. Röstlängden för stämman fastslogs, en namnlista skickades runt. 

 

2. Fastslogs att föreningsstämman hade blivit stadgeenligt utlyst. 

 

3. Den i kallelsen utsända dagordningen fastställdes. 

 

4. Till ordförande för mötet valdes Monica Ericsson och till sekreterare för mötet valdes 

Marie Källberg. 

 

5. Till protokolljusterare och tillika rösträknare utsågs Eva Malmsten och Birgitta 

Lindencrona. 

  

6. a) Ordförande frågade om verksamhetsberättelsen skulle läsas upp. Det behövdes inte.  

(198 medlemmar just nu). 

b) Kassören kommenterade att vi har bra balans i budgeten med hjälp av inkomsterna 

från inträdet på mässorna. Inga frågor om denna del.  

 

7. Revisorsberättelsen för år 2015 lästes upp av Birgitta Lindencrona (revisorssuppleant). 

Revisorn yrkade på att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet. 

 

8. Styrelsen för Miniatyrsällskapet beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015. 

 

9. Mötet beslöt, efter styrelsens förslag, att medlemsavgiften för 2017 skulle fortsätta att 

vara 200 kr. Medlemsavgiften gäller kalenderårsvis, men medlemskapet gäller t o m 

april efterkommande år (över stämman).  

 

10. Verksamhetsplanen lästes upp. Birgitta L undrade om Jonas Dahlberg-kursen kunde 

hållas igen och om de som p.g.a. förhinder inte tidigare anmält sig i så fall kunde få 

anmäla sig till denna. Han erbjuder sig att ha ett tredje tillfälle i höst, dock öppet 

endast för tidigare anmälda kursdeltagare som inte kommit med vid de andra 

tillfällena. 

Verksamhetsplan och budget för 2016 fastställdes av mötet.  

 

11. Föreningsstämman förrättade följande val: 

Ordförande  (1 år)  Monica Ericsson 

Två ledamöter  (2 år)  Marie Källberg och Marie Hosinsky 

Suppleant  (1 år)  Weronica Å Löhr 

Revisor (1 år) Anna Colliander 

Revisor suppl. (1 år) Birgitta Lindencrona 

 



Valberedning  (1 år)  Eva Malmsten (ordförande) och Britt-Mari Åblad  

 

(Medlemmar i styrelsen som valdes 2015 på två år är Christina Ragnö och Anna 

Werner.) 

 

12. Behandling av styrelsens förslag och inkomna förslag från medlemmar.   

Hemsidan Fotografen David Puig Serinyà brukar fotografera på mässorna. Bilderna är 

av stort intresse för våra medlemmar och mässbesökare. David kommer att lägga upp 

bilder via länk på hemsidan. Med denna metod blir arbetsinsatsen rimlig. Anna 

Werner framhöll att David gör det på sin fritid vid sidan av sitt ordinarie arbete. David 

behöver och ges därför tillgång till inloggning på hemsidan.  

IPMS – modellbyggarmässa med tävling. Förslag att vi skulle kunna delta som 

förening och ställa ut miljöer under söndagen när en lokal är tillgänglig– vårsalong 

2017. Medlemmarna tyckte att vi skulle gå vidare med denna idé. IPMS kontaktas av 

styrelsen.   

Mässan – en enkät gick ut till utställarna efter mässan om vilken dag och tid som 

föredrogs. Resultatet blir att  höstmässan hålls på söndagar och vårmässan på lördagar 

och tiden 11-16. Fler frivilliga behövs för att bemanna på mässan. Om man vill vara 

med anmäler man sig via info@miniatyrsallskapet.se. 

Jubileummiddag 15 år 26 november i van der Nootska Palatset, mer information 

kommer.  

Simplesignup förklarades lite, anmälningar via Simplesignup blir enklare för vår 

kassör, hälften av platserna på olika evenemang den vägen och hälften via vanliga 

anmälan.  

Inga inkomna förslag från medlemmar.  

 

13. Övriga frågor:  

Miniatyrvärlden – Gunilla Hallinder, undrade om tidningen kunde publicera tidigare 

tips igen. Hon kontaktar Gerd Carlsson för att höra vad redaktionen tycker. 

Miniatyrvärlden är inte Miniatyrsällskapets, vi bidrar bara med text i varje nummer.  

Facebook – Eva Löfgren föreslog att vi informerar om mässan på Facebook på ett 

sådant sätt att den blir lätt att dela. Gärna i god tid före mässan. 

 

14. Mötet avslutades. 

 

Vid protokollet 

 

 

 

 

Monica Ericsson, ordförande  Marie Källberg, sekreterare 

 

 

Justeras 

 

 

 

 

Eva Malmsten                                                                    Birgitta Lindencrona 


