
 
 
 

PROTOKOLL fört vid ordinarie föreningsstämma för  
föreningen Miniatyrsällskapet   

 
Plats:  Södergården, Stockholm 
Tid:  lördagen 5 april 2014 
Närvarande: 26 medlemmar inklusive större delen av styrelsen  
 
Dagen avslutades med ett föredrag av Föreningen Berit Bergströms minne och Ingmar 
Bergström. Föreningen bjöd sedan en lättare måltid.  
 
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 Catharina 
Stierngranat.  
  

6. a) Ordförande frågade om verksamhetsberättelsen skulle läsas upp. Det behövdes inte.  
Inga frågor med anledning av denna. 
b) Kassören Anette Åhlstad frågade om balans- och resultaträkningen för 
verksamhetsåret 2013 skulle läsas upp. Beslöts att detta inte behövdes.  
 Inga frågor om detta.  
 

7. Revisorsberättelsen för år 2013 lästes upp av Kerstin Ahlström. Revisorerna yrkade på 
att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet. 
 

8. Styrelsen för Miniatyrsällskapet beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013. 
 

9. Mötet beslöt, efter styrelsens förslag, att medlemsavgiften för 2015 skulle fortsätta att 
vara 200 kr. Medlemsavgiften gäller kalenderårsvis, men medlemskapet gäller t o m 
april efterkommande år (över stämman).  
 

10. Verksamhetsplanen behövde enligt beslut inte läsas upp. Inga synpunkter framfördes. 
Verksamhetsplan och budget för 2014 fastställdes av mötet. IPMS vill gärna att vi 
deltar som tävlande på deras mässa 2015. Vi informerar om denna möjlighet längre 
fram.  
 

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) Sigrid Backman 
Revisor suppl. (1 år) Kerstin Ahlström 
Valberedning  (1 år)  Eva Malmsten (ordförande), Kristina Vindelstam  

 



 
Medlemmar i styrelsen som valdes 2013 på två år är Ma-Lou Mathias och Anna 
Werner. Christina Ragnö är adjungerad till styrelsen.  
 

12. Behandling av styrelsens förslag och inkomna förslag från medlemmar.   
Inga förslag från medlemmar hade inkommit.  
 

13. Övriga frågor: inga frågor anmäldes i förväg. 
En medlem framförde åsikten att det är bra med årsmöte i anslutning till mässan. En 
annan att det var problematiskt med årsmöte i anslutning till mässan.  
En medlem undrade om det bland våra miniatyrskapande medlemmar finns 
någon/några som vill hålla kurs/er. Vi tar gärna mot förslag. Fler kurser som hålls 
centralt i Stockholm. Dessa kurser skulle då bli dyrare. Kom gärna med förslag på 
lokaler. Gärna idéer om vilka kurser medlemmarna vill ha. Förslag: en om 
nedsmutsning, ett annat förslag är föredrag om kulturhistoria, lära sig om t ex kök, 
kanske visning på Skansen.  
Arbetsgruppen/mässkommittén har tagit över många av de arbetsuppgifter styrelsen 
tidigare hade. 
Rekognoseringsresan som styrelsen beviljades kostnadsteckning för vid förra 
årsmötet, till Villa Edros, Berit Bergströms hem i Värmland, kommer att äga rum 11-
12 april 2014 . 
 

14. Anette Åhlstad, som varit föreningens kassör från starten av sällskapet 2001, 
avtackades med presentkort och blommor. 

 
15. Mötet avslutades. 

 
Vid protokollet 

 
 
 

Marie Källberg, sekreterare 
Justeras 

 
 
 
 
Eva Malmsten  Catharina Stierngranat 


