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PROTOKOLL fört vid årsmöte i Litteraturens Vänner i Skåne, 
tisdagen den 12 mars 2019, klockan 18.00, på Restaurang Annebergsgården i Malmö. 
 
 
1. Mötets öppnande                                                                                                                         

Föreningens ordförande Kaeth Gardestedt öppnade mötet och hälsade alla 
välkomna.  Närvarande vid årsmötet var 74 föreningsmedlemmar, vilka 
avbokats på lista, som utgjorde röstlängd vid behov.                       

 
 2. Val av årsmötesordförande  

Till ordförande för årsmötet valdes Kaeth Gardestedt. 
  

3. Val av årsmötessekreterare                                                                                               
Till sekreterare för årsmötet valdes Anita Eriksson. 

 
 4. Fastställande av dagordning  

Dagordningen godkändes av årsmötesdeltagarna.  
 
5. Val av person som jämte årsmötesordföranden skall justera protokollet               

Till justeringsperson att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet utsågs 
Margareta Olofsson. 

 
 6. Fråga om årsmötet blivit utlyst enligt stadgarna 
 Årsmötet ansågs utlyst enligt stadgarna. 
 
 7. Föredragning av verksamhetsberättelse för år 2018 

Redovisningen för verksamhetsåret 2018 föredrogs av ordföranden och 
godkändes av årsmötesdeltagarna.  Bilaga p. 7 
 

8. Fastställande av resultat- och balansräkning för år 2018 
Utdelad Resultat- och balansräkning för verksamhetsåret godkändes av 
årsmötesdeltagarna.  Bilaga p. 8 

 
 9. Framläggande av revisionsberättelse för år 2018 

Revisionsberättelsen föredrogs av Stenolof Engdahl och godkändes av 
årsmötesdeltagarna. 

  
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 2018 

Årsmötesdeltagarna beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2018. 
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11. Beslut om antalet styrelseledamöter för år 2019  

Beslöts att antalet ordinarie styrelseledamöter skall vara sex (6) för 
verksamhetsåret 2019. Inga suppleanter.  

 
12. Val av styrelseordförande för ett år                                                       
 Till styrelseordförande i föreningen för år 2019 valdes Kaeth Gardestedt. 
 
 13. Val av styrelseledamöter  
 Olle Fridberg och Sally Sandgren                                    valda tom 2019 
 Inger Olsson                                                                        omval på 2 år  
 Anita Eriksson och Karin Lavesson, valda tom 2018    har avsagt sig omval. 
  
 Till nya ledamöter på två år valdes Kent Nykvist, Margaretha Rasmusson  
 och P-G Röjner. 

Adjungerad ledamot i styrelsen är Leif Gardestedt. 
 

 14. Val av revisor och revisorssuppleant för ett år  
Till revisor för år 2019 omvaldes Stenolof Engdahl och  
till revisorssuppleant för samma tid omvaldes Leif Persson.  

 
15. Val av valberedning              

Årsmötet beslöt att styrelsen utgör och fungerar som valberedning, med 
ordföranden som sammankallande. 

 
16. Beslut om årsavgift för 2020 

Årsmötet beslöt att medlemsavgiften för 2020 skall vara oförändrad dvs.            
200 kronor per medlem.  
 

17. Ärenden som inkommit till styrelsen för behandling vid årsmötet  
 Inga ärenden än föredragna har inkommit till styrelsen. 
 
18. Övriga frågor för beslut av årsmötet 

Styrelsen föreslog att mångårige medlemmen och reseplaneraren  
Sven Adamsson utses till hedersledamot i föreningen.  
Sven Adamsson valdes med acklamation till hedersledamot av årsmötet.  
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19. Årsmötets avslutande  

Föreningens ordförande Kaeth Gardestedt tackade årsmötet för förnyat 
förtroende och framförde också sitt tack till styrelsens ledamöter och revisorer 
för det gångna året.  
Avgående ledamöterna Anita Eriksson och Karin Lavesson tackades speciellt av 
ordföranden för det arbete de lagt ner i sina styrelseuppdrag.  
Vice ordföranden Olle Fridberg framförde sitt och övriga styrelsens speciella 
tack till Kaeth Gardestedt för hennes stora insatser, engagemang och arbete i 
föreningen till gagn för alla medlemmar. 

  
Årsmötets ordförande förklarade därefter mötet avslutat. 

 
 Malmö den 12 mars 2019 
 
  
 
 Vid protokollet  Årsmötesordförande 
 
 
 Anita Eriksson  Kaeth Gardestedt 
 
  
 
   
 Justeringsman 
  
  
 Margareta Olofsson 


