
Ärenden vid Kultursällskapets årsmöte 2022 

 

- med röd skrift i ärendelistan redovisas styrelsens förslag och synpunkter,  

- med grön skrift redovisas valberedningens förslag som tillkommit i samråd med styrelsen.  

 
1. Årsmötet öppnas 

2. Fastställande av föredragningslista 

3. Val av ordförande för årsmötet – Valberedningens förslag: Else Ekblom 

4. Val av sekreterare för årsmötet – Valberedningens förslag: Ylva Tideström 

5. Val av två protokolljusterare att jämte ordförande justera protokollet – Valberedningens 

förslag föreläggs vid årsmötet. 

6.        Godkännande av årsmötets utlysande  
 (Första gången:  i vårprogrammet som distribuerades i januari till samtliga medlemmar och 

som sedan dess legat ute på hemsidan. Andra gången i en påminnelse den 2 mars till alla 

medlemmar som är lisade på vår digitala medlemsinfo) 

7. Årsredovisning med verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning –  

utsända digitalt samtidigt med denna föredragningslista 

8.        Revisionsberättelse – utsänd digitalt samtidigt med denna föredragningslista 

9. Godkännande av verksamhetsberättelse 

10. Fastställande av resultat- och balansräkning 

11. Fråga om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning 

12. Fastställande av antalet styrelseledamöter – f.n. åtta inklusive ordföranden. Stadgarna säger 
”… minst fem ledamöter” –  
För närvarande åtta (8) ledamöter. Valberedningen föreslår nio (9).  

13. Val av ordförande för kommande verksamhetsår – Else Ekblom har undanbett sig omval. 
Valberedningens förslag: Marie Wirén Widberg  

14. Val av övriga styrelseledamöter – Valberedningens förslag:  
Omval av Johan Brinck, Ylva Tideström, Hans Ljungerud, Peter Sylvan, Johanna Nordengren, 
Gunilla Lundberg och Göran Nilsson. 
Nyval: Robert Hallberg, ordförande i musiksektionen. Musiksektionens ordförande har alltid 
varit adjungerad i styrelsen men föreslås nu bli ordinarie ledamot. 
 

15. Val av en revisor och två ersättare – Valberedningens förslag: Omval av Bengt Jönsson, med 
Magnus Törnqvist, och Annika Gigel, nyval, som ersättare. Nuvarande ersättaren Per-Erik 
Persson kommer att få nya uppgifter i styrelsearbetet. 

16. Val av valberedning (tre ledamöter varav en sammankallande) – Nuvarande: Ingrid Persson, 

sammankallande samt Boo Sandberg och Eva Lood. 

17.     Fastställande av årsavgift för 2020 (f.n. 50 kronor) – Styrelsens förslag: En höjning från 

nuvarande 50 till 75 kronor för att täcka kostnaderna för medlemsinformation. 

18.   Förslag från medlemmar, motioner, skall ha inkommit senast den 20 mars 

19. Årsmötet avslutas 


