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Art  Förbundsstämma 

 

Tid  Lördag den 29 maj 2021   

  

Plats  Digitalt möte 

 

 

§1. Förbundsstämman öppnas 

Förbundsordförande Gertrud Sandqvist hälsade alla välkomna 

samt förklarade stämman öppnad. 

 

 

§2. Val av mötesordförande 

 Stämman beslutade att välja Tjarls Metzmaa till mötesordförande. 

 

 

§3. Val av mötessekreterare 

Stämman beslutade att välja Emma Månsson till mötessekreterare. 

 

 

§4. Val av två protokolljusterare som tillika fungerar som röstkontrollanter 

Stämman beslutade att välja Birgitta Westergren Lenken, Sveriges 

Konstföreningar Älvsborg, och Christer Blomqvist, Sveriges 

Konstföreningar Bohuslän, till protokolljusterare tillika 

röstkontrollanter. 

 

 

§5. Fråga om förbundsstämman stadgeenligt utlysts 

Enligt stadgarna ska kallelse skickas ut senast två månader före 

stämman. Kallelserna skickades den 22 mars. 

 

Stämman beslutade att anse stämman vara stadgeenligt utlyst.  

 

 

§6. Upprop  

De närvarande ombuden hade avprickats i röstlängden.  

 

Stämman beslutade att fastställa den avprickade röstlängden till 51 

närvarande röstberättigade. (Bil 1) 

 

 

§7. Styrelsens verksamhetsberättelser 2019 och 2020 

Förbundsordförande Gertrud Sandqvist summerade arbetet i 

förbundet under åren 2019 och 2020. 
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Stämman beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen för 2019 

och lägga den till handlingarna. (Bil 2) 

 

Stämman beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen för 2020 

och lägga den till handlingarna. (Bil 3) 

 

 

§8. Revisorernas berättelser 2019 och 2020 

Revisorernas uttalanden ur revisionsberättelsen för 2019 och 2020 

från Erik Mauritzson, auktoriserad revisor och Sören Petersson, 

förbundsrevisor föredrogs av Sören Petersson. (Bil 4 och 5) 

 

Stämman beslutade att lägga revisorernas berättelser för 2019 och 

2020 till handlingarna.  

 

 

§9. Fastställande av balans- och resultaträkningar 2019 och 2020  

Stämman beslutade fastställa balans- och resultaträkningar för 

2019 och 2020. (Bil 6 och 7) 

 

 

§10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 

  Stämman beslutade bevilja förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för åren  

2019 och 2020. 

 

 

§11. Arvoden till förbundsstyrelse och revisorer   

Stämman beslutade i oförändrad ordning att inga arvoden ska utgå 

till förbundsstyrelse och förbundsrevisorer. 

 

 

§12. Motion från Sveriges Konstföreningar Sörmland 

Lars Gihl, Sveriges Konstföreningar Sörmland, föredrog motion 

från Sveriges Konstföreningar Sörmland om att utse en arbetsgrupp 

med uppgift att kartlägga distriktens nuvarande roll och funktion och att 

därvid överväga och lämna förslag på distriktens fortsatta verksamhet. 
(Bil 8) 

 

Förbundsordförande Gertrud Sandqvist redogjorde för  

förbundsstyrelsens avslagsyttrande över motionen. (Bil 8)  

 

Björn Gullander, Sveriges Konstföreningar Kronoberg, framförde  

ett tilläggsyrkande till motionen: Arbetsgruppen skall lämna ett  

specificerat utredningsförslag till förbundsstyrelsen som får  

uppdrag att vidare bereda frågeställningen. 

 

Stämman beslutade att bifalla Sveriges Konstföreningar Sörmlands  

motion samt tilläggsyrkandet. 
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§13. Motion från Sveriges Konstföreningar Jämtland Härjedalen 

Charlotte Ullberg, Sveriges Konstföreningar Jämtland Härjedalen,  

föredrog motion från Sveriges Konstföreningar Jämtland  

Härjedalen om reducerad medlemsavgift för små konstföreningar. 

(Bil 9) 

 

Förbundsordförande Gertrud Sandqvist redogjorde för  

förbundsstyrelsens avslagsyttrande över motionen. (Bil 9)  

 

Stämman beslutade att avslå Sveriges Konstföreningar Jämtland  

Härjedalens motion enligt förbundsstyrelsens yttrande. 

 

 

§14. Motion från valnämnden 

Bengt Samuelsson, Sveriges Konstföreningars valnämnd, föredrog  

motion från Ellen Hyttsten, Sven-Arne Magnusson, Bo Löwendahl  

och Bengt Samuelsson, valnämnden, om att styrelsen och kansliet  

bör sammanställa en användbar och lättillgänglig information till  

föreningarna om att anordna lotterier inom ramen för  

skattelagstiftningen. (Bil 10) 

Förbundsordförande Gertrud Sandqvist redogjorde för  

förbundsstyrelsens avslagsyttrande över motionen. (Bil 10)  

 

Stämman beslutade att avslå valnämndens motion enligt  

förbundsstyrelsens yttrande. 

 

 

§15. Styrelsens förslag om förbundets namn 

   Greta Burman föredrog styrelsens förslag om att förbundet byter  

namn till Riksförbundet Sveriges Konstföreningar. (Bil 11) 

 

Christer Blomqvist, Sveriges Konstföreningar Bohuslän, yrkade att  

förbundet byter namn till Riksförbundet för Sveriges  

Konstföreningar. 

 

Stämman beslutade att i en första läsning bifalla förslaget om  

namnändring till Riksförbundet Sveriges Konstföreningar. 

 

Sveriges Konstföreningar Örebro lämnade in en reservation: 

”Underlaget till förslaget är tunt och oprecist. Vi anser att  

förbundets lokalisering med adress Limhamn är ett större problem.  

Vi är inte övertygade om att ett namnbyte löser de problem som det  

svävande underlaget antyder. Det kan också handla om HUR  

förbundet arbetar och kommunicerar.” 

 

Till protokollet antecknas att ändringar av förbundets stadgar  

kräver beslut på två på varandra följande förbundsstämmor varför  

förslaget prövas en andra gång vid en extrastämma under hösten  

2021. 
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§16. Fastställande av medlemsavgift för år 2022 och 2023 

Stämman beslutade fastställa medlemsavgiften för år 2022 och 

2023 till oförändrat 900 kr.   

 

 

§17. Val av förbundsordförande för 2021-2022 

Sammankallande i valnämnden, Ellen Hyttsten, föredrog kandidat 

till ordförande. 

 

Stämman beslutade att, i enlighet med valnämndens förslag, välja 

Gertrud Sandqvist (omval) till ordförande för kommande 

förbundsstämmoperiod. 

  

 

§18. Val av ordinarie ledamöter i förbundsstyrelsen 

Sammankallande i valnämnden föredrog kandidater till ordinarie 

ledamöter.  

 

Stämman beslutade att, i enlighet med valnämndens förslag, välja  

Anders Norén (omval), Gunhild Stensmyr (omval) och Ulf 

Ogenbrant (nyval) och till ordinarie styrelseledamöter för 

kommande fyra år.  

 

Till protokollet antecknas att Lisa Lundström och Rolf Malm av 

förbundsstämman 2019 valdes till ordinarie styrelseledamöter  

för kommande fyra år. 

 

 

§19 . Val av ersättare i förbundsstyrelsen samt fastställande av tjänstgöringsordning 

Sammankallande i valnämnden föredrog kandidater till ersättare 

samt förslag till tjänstgöringsordning. 

 

Stämman beslutade att, i enlighet med valnämndens förslag, välja 

Mia Christersdotter Norman (omval), Eva Lundin (nyval) och 

Agneta Andersson (nyval) till ersättare för kommande fyra år. 

 

Stämman beslutade att ersättarna skall ingå i styrelsen i följande  

ordning vid ordinarie ledamots frånvaro: Mia Christersdotter  

Norman, Eva Lundin, Agneta Andersson. 

 

 

§20.  Val av revisor  

Sammankallande i valberedningen föredrog kandidat till revisor. 

 

Stämman beslutade att, i enlighet med valnämndens förslag, välja 

Erik Mauritzson, Ernst & Young AB (omval) till ordinarie revisor 

för kommande fyra år.  
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  Till protokollet antecknas att Sören Petersson av förbundsstämman  

2019 valdes till ordinarie förbundsrevisor för fyra år. 

 

 

§21. Val av revisorsersättare 

Sammankallande i valberedningen föredrog kandidat till 

revisorsersättare. 

 

Stämman beslutade att, i enlighet med valnämndens förslag, välja 

Hanna Fehland, Ernst & Young AB (nyval) till revisorsersättare 

för kommande fyra år. 

 

Till protokollet antecknas att Madeleine Hjortsberg av  

förbundsstämman 2019 valdes till revisorsersättare för fyra år. 

 

 

§22. Val av ledamöter i valnämnden 

Stämman beslutade att välja Ellen Hyttsten (omval), Bengt 

Samuelsson (omval) och Bo Löwendahl (tidigare ersättare) till 

ordinarie ledamöter i valnämnden med Ellen Hyttsten som 

sammankallande. 

 

 

§23.  Val av ersättare i valnämnden 

Stämman beslutade att välja Karin Westergren (nyval) och 

Christer Blomqvist (nyval) till ersättare i valnämnden. 

 

 

 Stämmoordförande Tjarls Metzmaa tackar för visat intresse och lämnar över till  

förbundsordförande Gertrud Sandqvist. 

 

 

§24. Övriga frågor 

Förbundsordförande Gertrud Sandqvist avtackade Birgitta Rolff, 

och Karin Westergren för deras arbete i förbundsstyrelsen. Ett 

grafiskt blad, Strandteckning av Marja Ruta, som gjorts speciellt 

för Sveriges Konstföreningar kommer att skickas till alla avgående 

distriktsordföranden och ledamöter i förbundsstyrelsen. 

 

 

  Gertrud Sandqvist avtackade sedan de distriktsordförande som  

  avgått under åren 2020 och 2021: 

Ulf Ogenbrant (distrikt Kalmar), Börje Alström (distrikt  

Västernorrland), Linda Jarlskog (distrikt Skåne), Ann Vikström  

(distrikt Sörmland) och Anita Förstberg (distrikt Halland) samt  

Sven-Arne Magnusson för hans arbete i valnämnden och  

revisorsersättare Julia Tjärnehov. 
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§25. Förbundsstämman avslutas 

  Förbundsordförande Gertrud Sandqvist tackade för visat intresse  

och förklarade 2021 års förbundsstämma för avslutad. 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

 

Emma Månsson    

 

 

Justeras 

 

 

 

 

Tjarls Metzmaa   Gertrud Sandqvist 

   

 

 

 

 

 

     

Birgitta Westergren Lenken  Christer Blomqvist 
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