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Årsmöte 2020  

 

Protokoll från årsmötet i föreningen Gamla Hagalunds Vänner 2020-03-17 

Plats: Ekensbergskyrkan, Parkvägen 1 

Närvarande: 22 medlemmar 

Inledning 

Föreningens ordförande Sten Hellqvist hälsade alla välkomna och informerade om det dagsaktuella 
läget för föreningen och dess verksamhet. 

Parentation 

En tyst minut hölls för de medlemmar som avlidit under 2019 och 2020. 

Punkter enligt dagordningen 

1. Mötet öppnades av föreningens ordförande Sten Hellqvist kl. 19.11. 

2. Kontroll av närvarande medlemmars rösträtt. Mötet beslöt att låta gästboken fungera som röst-
längd. 

3. Beslut om mötets behöriga utlysande. Utlysandet av mötet godkändes enhälligt. 

4. Val av mötesordförande, protokollförare, justeringsmän och rösträknare. Sten Hellqvist valdes 
till mötesordförande, Peter Bolin till protokollförare samt Ingvar Bohman och Tero Jussila till 
justeringsmän/rösträknare. 

5. Fastställande av mötesordning. Mötesordningen godkändes enhälligt. 

6. Styrelsens verksamhetsberättelse. Föreningens ordförande Sten Hellqvist presenterade kortfat-
tat den verbala delen av verksamhetsberättelsen för 2019. Föreningens centrala verksamhet är 
de fyra årliga medlemsmötena, varav årsmötet är ett. Ett möte brukar genomföras som en ut-
flykt, vilken gick till Karlbergs slott i maj 2019. Därutöver har föreningen en föreningslokal i Ha-
galunds industriområde med ett Hagalundsmuseum där bland annat Kent Fernströms modell 
Varje grop en grav står. I november 2019 var det vernissage för en konstutställning i museet med 
verk av Erik ”Kulan” Wennberg och Solnafoton av Lotta Quiding. 
 
Sten presenterade därefter de ekonomiska berättelserna för 2019 för våra båda verksamheter, 
dels föreningsverksamheten och dels museiverksamheten. Årets samlade resultat blev 6 538 kr. 
Föreningens ekonomiska ställning är fortsatt god.  
 
Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna. 

7. Revisorns berättelse. I revisorn Inger Kis frånvaro föredrogs revisorns berättelse av föreningens 
ordförande Sten Hellqvist. Revisorn rekommenderade årsmötet att fastställa resultat- och ba-
lansräkningarna samt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. 
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8. Fastställande av resultat- och balansräkningar. Resultat- och balansräkningarna för räken-

skapsåret 2019 fastställdes. 

9. Beslut om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verk-
samhetsåret 2019. 

10. Beslut om styrelsens storlek. Tommy Källbäck, sammankallande i valberedningen, föreslog att 
styrelsen ska bestå av åtta ledamöter under verksamhetsåret 2020, dvs. oförändrat antal sedan 
2019. Förslaget antogs av mötet. 
 
Tommy Källbäck höll ett tacktal till den avgående ordföranden Sten Hellqvist och gåvor överläm-
nades. Föreningens modellbyggare Kent Fernström överlämnade en personlig gåva i form av en 
modell av Viktoriagatan 4 i skala 1:100. 
 
Arne Öberg, av valberedningen föreslagen till ny ordförande, presenterade sig inför årsmötet. 

11. Val av ordförande och styrelseledamöter. Arne Öberg nyvaldes som ordförande för ett år fram 
till nästa årsmöte. Peter Bolin, Christina Ekengård, Ralph Kjulin, Anders Lindahl, Marianne Mat-
son, Olle Törnqvist och Erik ”Kulan” Wennberg omvaldes till styrelseledamöter för ett år fram till 
nästa årsmöte. 

12. Val av revisorer. Inger Ki omvaldes som revisor på ett år, och Uno Scott omvaldes som revisors-
suppleant, tillika på ett år. 

13. Val av valberedning. Sten Hellqvist nyvaldes och Tommy Källbäck omvaldes som ledamöter av 
valberedningen. Sten utsågs till sammankallande. 

14. Val av firmatecknare. Stämman beslutade att ordföranden och kassören var för sig äger rätt att 
teckna föreningens firma. 

15. Beslut om medlemsavgifternas storlek. Mötet godkände styrelsens förslag om oförändrad avgift, 
dvs. 150 kr, för 2021. 

16. Eventuella propositioner. Inga propositioner fanns att behandla. 

17. Eventuella motioner. Inga motioner fanns att behandla. 

18. Övriga frågor. Inga övriga frågor fanns att behandla. 
 
Sten Hellqvist föredrog kortfattat verksamhetsplanen för 2020 som bland annat innefattar ett 
guidat besök på Ulriksdals slott. 

19. Mötet avslutades kl. 19.52. Ordföranden avslutade mötet och tackade alla för visat intresse. 

Efter mötet visade Peter Bolin 60 bilder från Brahelund och Vasalund, två områden som inkorporera-
des i municipalsamhället 1927. 

Hagalund den 15 april 2020 

 


