
Medlemmarna i Föreningen Miniatyrsällskapet 2022 års ordinarie 
föreningsstämma lördagen den 23 april 2022 
 

Dagordning 

 

    Fastställande av röstlängd för mötet 

 

    Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst 

 

    Fastställande av dagordning för mötet 

 

    Val av ordförande och sekreterare vid mötet 

 
    Val av två protokolljusterare och rösträknare 

 

    a) Styrelsens verksamhetsberättelse 

 

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) 

 

    Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-

/räkenskapsåret 

 

    Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 

 

    Fastställande av medlemsavgiften 2022 

 

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande 

 

verksamhetsåret 

 

11. Val av föreningens ordförande för en tid av ett (1) år 

 

b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) år 

 

c) 1 suppleant för en tid av ett (1) år 

 

d) 1 revisor och 1 revisorssuppleant för en tid av ett (1) år 

 

    2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år, av vilken en skall utses till ordförande 

 

Nuvarande styrelse: 

 

Ordförande Weronica Löhr avgår  - väljs på ett år 

 

Sekreterare Carina Edebäck Carling vald  - 2021 på två år 

 

Marie Källberg avgår  - väljs på två år 

 

Catharina Stierngranat valda  - 2021 på två år 



 

Kassör Eva Svedberg vald - 2021 på två år 

 

Suppleant ledig - väljs på ett år 

 

Revisor Peter Löhr 

 

Valberedning Marie Hosinsky ordförande och Anna Werner 

 

Valda 2021 på ett år. Nya ska väljas in 

 

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

 

13. Övriga frågor 

 

14.  Mötet avslutas 

  



Verksamhetsberättelse för 2021 
 

Härmed får styrelsen för Föreningen Miniatyrsällskapet avge följande verksamhetsberättelse 

för verksamhetsåret 2021 (1 januari- 31 december). 

 

2021 har varit ett lite bättre år än 2020 med lite fler aktiviteter och mässan i mars ställdes in 

medans mässan i oktober genomfördes och var mycket lyckad. 

Miniatyrsällskapet fyllde 20 år och vi firade Covid säkert med utskick av Kottes Hagastol. 

 

Styrelsen har haft 8 protokollförda styrelsesammanträden. Från mars 2020 har vi endast haft 

digitala styrelsemöten. Styrelsen har därutöver mail- WhatsApp- eller telefonkontakt nästan 

varje vecka. 

 

Under året har 24 nyhetsbrev via mail gått ut med information om kommande aktiviteter och 

kallelse till föreningsstämman. Dessutom har Miniatyrsällskapet bidragit med en artikel i 

Miniatyrvärlden 2021. 

 

Föreningens hemsida, Facebook- och Instagramkonton har kontinuerligt uppdaterats och 

länkar till mässbilder har lagts upp på hemsidan, under Galleri. 

 

Medlemmarna har under 2021 erbjudits 6 aktiviteter, varav 1 var digital. (arrangör/kursledare 

anges efter aktiviteten):  

Januari  - Kött & Chark med PiaMaria 

Maj  - Digital föreläsning med Ulrica Heller om Haga Paviljongen 

September - Miniatyrernas historia med DH Thomas 

Oktober  - Stockholms Miniatyrmässa  

Oktober -  Antik skrivbyrå med Erik Lindtrand  

November  - Julpyssel, ”Secret book” 

 

Vi har fortfarande miniatyrer på Leksaksmuseet i Stockholm med information om 

Miniatyrsällskapet, Britt Bisell håller i det men på grund av pandemin har vi inte haft någon 

aktivitet eller besök där än. Vi hoppas att det kan ske nu under 2022. 

Bromma Blocks frågade om några medlemmar kunde göra miniatyrer som representerar olika 

föreningar i Bromma. Ställdes ut på Bromma Blocks och Miniatyrsällskapet fick synas både 

på plats och i olika medier. Länk: https://www.mitti.se/nyheter/sma-idrottare-intog-stort-

kopcentrum/repulf!Xgd1TTzy9uifaIjKv3lGyA/ 

 

Miniatyrerna visades upp och pengar gick till föreningarna: 

Åkeshovs ridanläggning- Äppelvikens ridskola 

Åkeshovshallen – Alvik Basket 

Stora Mossens IP- Bromma IF 

Blackebergshallen - Bromma Gymnasterna 

Grimsta IP – Brommapojkarna 

 

Nu när alla restriktioner har släppt ser vi fram emot fler träffar och aktiviteter. 

  



Miniatyrsällskapets verksamhetsplan för år 2022 
 

För 2022 har redan en aktivitet genomförts, Medelhavsmat med PiaMaria. 

 

Stockholms Miniatyrmässa i 19 mars samt kurs med Weronica/Crazy4minis att göra en Knoll 

Soffa 20 mars. 

 

Miniatyrsällskapet kommer delta på IPMS 08-open 9-10 april. 

Övriga aktiviteter som är inplanerade är kakelugn med Erik Lindstrand och ev. en guidad 

visning 

 

Annonser hos Miniartyrvärlden som fyller 25 år i år och artikel. 

 

Vi kommer även kontinuerligt uppdatera vår hemsida och Facebook- och Instagramkonton. 

 

Medlemsbrev i form av e-post kommer sändas till de som så önskat och har angett e-post 

adressen till föreningen. 

 

Hoppas vi ses på framtida aktiviteter under året 

 

Styrelsen 


