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Årsmöte 2016  

 

Protokoll från årsmötet i föreningen Gamla Hagalunds Vänner 2016-03-16 

Plats: Råsunda skola, matsalen 
Närvarande: 75 medlemmar 

Inledning 

Föreningens ordförande Sten Hellqvist hälsade alla välkomna. 

Punkter enligt dagordningen 

1. Mötet öppnades av föreningens ordförande Sten Hellqvist kl. 18.40. 

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 Inger Ki och Arne Lindström till juste-
ringsmän/rösträknare. 

5. Fastställande av mötesordning. Mötesordningen godkändes enhälligt. 

6. Styrelsens verksamhetsberättelse. Föreningens ordförande Sten Hellqvist presenterade kortfat-
tat verksamhetsberättelsen för 2015. Den centrala verksamheten under året har varit de tre före-
ningsmöten som arrangerats och föreningens museiverksamhet. En viktig förändring under 2015 
har varit flytten från lokalen på Industrivägen 21 till den nya lokalen på Banvaktsvägen 18. 
 
Sten presenterade därefter kortfattat den ekonomiska berättelsen för 2015. Föreningens ekono-
miska ställning är fortsatt god. 

7. Revisorns berättelse. Föreningens revisor Barbro Hellqvist Lanique redogjorde för den revision 
hon har genomfört och rekommenderade årsmötet att fastställa resultat- och balansräkningen 
samt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. 

8. Fastställande av resultat- och balansräkningar. Resultat- och balansräkningarna för räkenskaps-
året 2015 fastställdes. 

9. Beslut om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verk-
samhetsåret 2015. 

10. Beslut om styrelsens storlek. Tommy Källbäck, sammankallande i valberedningen, föreslog att 
styrelsen oförändrat ska bestå av åtta ledamöter för verksamhetsåret 2016. Förslaget antogs av 
mötet. 
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11. Val av styrelseledamöter.  

Val av ordförande. Sten Hellqvist omvaldes för ett år fram till nästa årsmöte. 
Val av övriga ledamöter. Peter Bolin, Christina Ekengård, Stig Jonsson, Ralph Kjulin, Anders Lin-
dahl, Björn Sölving och Erik ”Kulan” Wennberg omvaldes till styrelseledamöter för ett år fram till 
nästa årsmöte. 

12. Val av revisorer. Barbro Hellqvist Lanique omvaldes som revisor på ett år, och Uno Scott omval-
des som revisorssuppleant, tillika på ett år. 

13. Val av valberedning. Tommy Källbäck och Anne Utter omvaldes som ledamöter av valberedning-
en. Tommy utsågs till sammankallande. 

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

15. Beslut om medlemsavgifternas storlek. Mötet godkände styrelsens förslag om oförändrad avgift, 
dvs. 150 kr, även för 2017. 

16. Eventuella propositioner. Inga propositioner fanns att behandla. 

17. Eventuella motioner. Inga motioner fanns att behandla. 

18. Övriga frågor. Föreningslokalen på Banvaktsvägen 18. Tommy Källbäck undrade vilka planer före-
ningen har för den nya lokalen. Sten Hellqvist svarade att föreningen på försök kommer att hålla 
museet öppet första söndagen i varje månad kl. 14.00–16.00 från och med april. Entréutrymmet 
har ställts i ordning som bio med inköp av en ny duk där film kan visas för grupper upp till högst 
20 personer. Dessutom anordnas tillfälliga utställningar med verk av olika hagalundskonstnärer. 
För närvarande visas ett flertal verk av Erik ”Kulan” Wennberg. Det största rummet används som 
visningslokal för Kents modeller, där det är tänkt att modellerna ska kunna alternera. 
 
Charlottenburg. Sten redogjorde för öppethållandet (varje söndag när hembygdsföreningen hål-
ler sitt museum öppet). Detta annonseras i Solna stads kulturkalender. Tommy framhöll att med-
lemmarna bör besöka Charlottenburg och gärna ta med släkt och vänner. Ulla Larsson, ordfö-
rande i Solna hembygdsförening och medlem i GHV, berättade att hembygdsföreningen genom-
för uppskattade visningar av modellen i flygeln för besökande skolklasser och grupper. 
 
Bussutflykt till Malmköping den 21 maj. Sten berättade att föreningen kommer att genomföra en 
bussutflykt till Svenska Spårvägssällskapets lokaltrafikmuseum i Malmköping. Vår medlem Ingvar 
Puke, som är aktiv i Malmköping, kommer att vara värd. Närmare information kommer att 
skickas ut och publiceras på webbplatsen. 
 
Utflyktsförslag. Monica Askling föreslog Åbergs museum i Bålsta som ett lämpligt kommande be-
söksmål. Det finns möjlighet att boka Lasse Åberg själv som guide och/eller föredragshållare. Sty-
relsen lovade att lägga detta på minnet inför planeringen av 2017 års utflykt. 
 
Hagalundskonstnärer. Därefter diskuterade mötet olika hagalundskonstnärer, bland andra Gun-
nar Karlsson som ska ha bott på Furugatan på 1940-talet. 
 
Skomakarförkläde. Sten meddelade att föreningen fått skomakare Stens skinnförkläde som gåva 
till museet. 

19. Mötet avslutades kl. 19.37. Ordföranden avslutade mötet och tackade alla för visat intresse. 

Efter mötet visades ett bildspel med Kent Fernströms modeller med anledning av att det i maj är 15 
år sedan den första modellen i skala 1:200 visades offentligt för första gången. Kent berättade om 
bakgrunden och modellarbetet under åren. Därefter visade Peter Bolin bilder från Frösundagatan. 
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