MEDELHAVSMUSEETS
VÄNNER
ÅRSMÖTESPROTOKOLL DEN 18 APRIL 2021
§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnas söndag 18 april 2021 klockan 12.20.

§ 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet
Föreningens ordförande Niklas Haga väljs till mötesordförande och
föreningens sekreterare Malin Wik Wallin väljs till mötessekreterare.

§ 3 Val av två justeringsmän tillika rösträknare att jämte ordförande
justera protokollet
Jens Wallin och Arja Karivieri väljs till justeringsmän.

§ 4 Fråga om mötet blivit behörigen utlyst
Kallelse och förslag till dagordning skickades ut senast två veckor före
årsmötet.

Kallelse

och

förslag

till

dagordning

skickades

ut

till

medlemmarna per post den 25 mars och per mejl den 30 mars. Mötet har
blivit behörigt utlyst. Dagordning med tillhörande handlingar finns även
på föreningens hemsida.

Årsmötet anses ha blivit behörigt utlyst.

§ 5 Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställs utan justeringar.
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§ 6 Framläggande av styrelsens årsredovisning
Årsredovisningen har skickats ut per mejl till medlemmarna tillsammans
med resultat- och balansräkning. Årsredovisningen finns även på
föreningens hemsida.

Mycket av föreningens evenemang har behövts ställa in eller skjutas upp
på grund av pandemin Covid-19. I februari innan pandemin hann
föreläsningen om antik bibliomanti hållas. Även en utlysning av ett nytt
stipendium, Kavallastipendiet, vilket ger möjlighet till arbetsro för en
student eller forskare under en månad i Kavallahuset i Grekland.
Styrelsen tilldelade Johanna Olsson vid Uppsala universitet det första
stipendiet.

Föreningen

har

även

fått

en

egen

hemsida:

medelhavsmuseetsvanner.se.

Under våren blev det klart att våra medlemmar går gratis på de
föreläsningar föreningen anordnar på museet.

Årsmötet beslutar att lägga årsredovisningen till handlingarna.

§ 7 Framläggande av revisorsberättelsen
Revisorsberättelsen bifogades i mejlutskicket till medlemmarna, den finns
även att tillgå på föreningens hemsida.

Årsmötet

beslutar

handlingarna.

att

lägga
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för

2020

till
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§ 8 Fastställande av resultat- och balansräkningar
Resultat- och balansräkning för 2020 fastställs.

§ 9 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

§ 10 Val av styrelseledamöter
Niklas Haga väljs om till ordförande för ett år, Malin Wik Wallin och
Göran Bäärnhielm väljs om till styrelseledamöter för två år enligt
valberedningens förslag.

§ 11 Val av två revisorer och en revisorssuppleant
Magnus Torén och Mats Nilsson väljs om till revisorer för ett år. Carl
Rydingstam väljs till revisorsuppleant för ett år.

§ 12 Utseende av valberedning
Nuvarande valberedning består av ordförande Arja Karivieri och
ledamöterna Susanne Berndt och Emelie Byström.

Sittande valberedning väljs om.

§ 13 Bestämmande av avgifter för nästkommande verksamhetsår efter
förslag från styrelsen
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Medlemsavgifterna för 2021 blir oförändrade från 2020.

§ 14 Frågor som styrelsen hänskjutit till årsmötet
Inga frågor har hänskjutits till årsmötet.

§ 15 Övriga frågor som skriftligen lämnats till styrelsen
Inga frågor har lämnats till styrelsen.

§ 16 Mötets avslutande
Mötet avslutas den 18 april.
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