
Årsmöte för verksamhetsåret 2021 i Föreningen Lidingökonstnärer 


2022 03 31


Närvarande:

Rolf Hattenbach, Tora Derkert, Lena Boije Anker, Erik Anker, Roman Redz, Inga Sjödin, 
Liselott Toresdotter, Ingrid Hallström, Pia Ringholm, Karin Jonsson, Hans Christner, Lena 
Lindqvist, Per Lindqvist, Jacqueline Igestedt, Ingela Karlsson, Lena Sundbeck-Arnäs, Erik 
Andersson, Marianne Sahlén


1/ Ordförande Rolf H öppnar mötet. Hälsar nya medlemmar Pia Ringholm och Marianne 
Sahlén välkomna.


2/ Till mötesordförande valdes Rolf Hattenbach, till mötessekreterare valdes Tora Derkert

Justerare Lena Lindqvist


3/ Mötet har i behörig ordning blivit utlyst.


4/ Tora D läser upp verksamhetsberättelsen, godkännes.


5/ Genomgång av resultat och balansräkning av skattmästare Karin Jonsson. Godkännes.


6/ Revisionsberättelse av revisor Hans Christner, har inga anmärkningar. 


7/ Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet. 


8/ Val av ordförande och ledamöter till styrelsen. Erik Andersson redovisar 
valberedningens förslag. Följande föreslås:

Rolf Hattenbach omval till ordförande ett år 

Tora Derkert omval sekreterare ett år

Lena Lindqvist sitter kvar ytterligare ett år 

Anne-Lie Larsson-Ljung sitter kvar ytterligare ett år

Olga Kreida Smedmark omval ett år

Suppleanter: 

Roman Redz omval ett år

Pia Ringolm nyval ett år

Marianne Sahlén nyval ett år.


9/a  Angående behov av revisor i föreningen. Hans C beskriver att det inte är nödvändigt i 
en så liten ideell förening.Det är dock en säkerhet för föreningens medlemmar att veta att 
allt går rätt till, därför förordar Hans C att föreningen har en revisor. Har man en bra 
ekonomiansvarig är det heller inget stort arbete, och ingen stor kostnad i o m det. 
Diskussion utifrån detta, följande beslutas:  I o m att Hans C kan tänka sig att stanna 
ytterligare ett år om frågan om ekonomiansvarig är löst beslutas att vi vid behov tar upp 
frågan vid nästa årsmöte, men f n låter den vila. Rolf H åtar sig att försöka hitta ny revisor 
med Hans  Christners hjälp till nästa årsmöte. 


9/ Karin Jonsson avgår som skattmästare. Erik A har frågat Kerstin Larsen (f n också 
ekonomiansvarig i Hembygdsföreningen) om hon kan åta sig uppdraget (utan ersättning, 
som tidigare) och hon har tackat ja. Karin J är behjälplig vid överförandet och under året
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 v b. Det kan bli så att någon i föreningen får åta sig att hålla i medlemsavgifterna och 
deltagaravgifter vid evenemang, skulle underlätta arbetet för ekonomiansvarig. 


9/ forts  Mötet väljer Hans Christner på ytterligare ett år som revisor. Mötet väljer Kerstin 
Larsen som skattmästare. 


10/ Valberedningen avgår. Till ny valberedning väljs Lena Boije Anker och Erik Anker


11/ Beslutas att medlemsavgiften behålles oförändrad under 2022, 400:-


12/ Ansvaret för hemsidan. Roman R åtar sig fortsatt ansvar för denna även i 
fortsättningen. Det behövs kontakt med förre ansvarig Jonas Melchersson, för att klargöra 
ev uppdateringar och att överlämnandet blir klart, och ev frågor utredda. Styrelsen skall 
kontakta Jonas M i frågan.


13/ Ansökan om medlemskap skall få tydlig form på hemsidan enl punkt 12 ovan.


14/ Ansvar för aktiviteter diskuteras. Styrelsen behöver avlastas i jobbet med aktiviteter.  
Viktigt att arbetsgrupper fungerar och tar ansvar för resp aktivitet/evenemang. Detta har 
varit svårt under coronarestriktioner, men behöver nu aktualiseras. Mötet anser att 
Konstrundan med Öppna ateljéer samt Höstsalongen och Ljus på Långängen är viktiga 
att hålla igång. Sedan är det öppet för medlemmarna att själva hitta intressanta 
gemensamma projekt att genomföra, men det vilar då på arbetsgrupperna i projekten att 
genomföra dem.


15/ Hans Christner och Karin Jonsson avtackas för väl utförda  uppdrag under de senaste 
10 åren. Mötet avslutas


Lidingö  2022 04 01


Vid protokollet	 	 	 	 Ordförande


Tora Derkert	 	 	 	 	 Rolf Hattenbach


Justerare


Lena Lindqvist	 	 	 





