
Gudhems klostermuseiförening

Protokoll fört vid årsmöte onsdagen den 6 oktober 2021 

Före mötets öppnande hölls en tyst minut för de medlemmar som avlidit under året: Flora 
Andreasson, Ing-Britt Eriksson, Lars Fällström, Sig-Britt Kjellström, Idegun Lantz,    
Pål Leijon, Inga Torstensson. 

§1 Årsmötet öppnades av Lars-Erik Kullenwall. 

§2  Till ordförande för årsmötet valdes Niclas Fällström och till sekreterare Lars-Erik 
Kullenwall. 

§3 Greta Breding och Gunilla Willbo Paulsson utsågs att justera protokollet. 

§4 Årsmötet förklarades behörigen utlyst. 

§5 Verksamheten för år 2020 föredrogs av Lars-Erik Kullenwall, godkändes och lades till 
handlingarna. 

§6 Den ekonomiska rapporten föredrogs av Lars-Erik Kullenwall och lades till 
handlingarna. Årets förlust var 4 267 kr. 

§7 Ordföranden läste upp revisorernas berättelse vilken godkändes. 

§8 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året 2020. 

§9 Årsavgiften för 2022 skall vara 50 kr. 

§10  Evelin Esséen  nyvaldes till föreningens ordförande för ett år 

§11 Val av styrelse och övriga befattningshavare  
 
Ordförande Evelin Esseen  (nyval på ett år) 

         vice ordförande         Ingemar Fägerlind 
Styrelseledamöter Lars-Erik Kullenwall (omval på två år) 

   Annelie Ahlström (nyval på två år) 
   Ann-Christine Gillberg (nyval på två år) 

   Greta Breding (kvarstår i ett år) 
 Kerstin Grip (kvarstår i ett år) 

 Styrelsesuppleanter Elsa Karlsson, Kerstin Lood och Britta Willbo, alla på ett år. 

 Revisorer Bertil Holmqvist och Ingvar Jonermark, ersättare Rune 
Gustafsson. 
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Valberedning Anita Alpsjö (sammankallande), Gunilla Jonermark, Inge  

                                           Kullander. 
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§12 Föreningens firmatecknare samt dispositionsrätt över föreningens bankmedel och övriga 
tillgångar. 

 Beslöts att utse Lars-Erik Kullenwall och Evelin Esseen till föreningens firmatecknare 
var för sig och med dispositionsrätt över föreningens bankmedel och övriga tillgångar. 

§13 Övriga frågor 
 

-     Kassören redovisade i korthet det aktuella ekonomiska läget. 
- Den nyvalde ordföranden presenterade sig. 
-   

§14 Mötet avslutades 

Efter mötet bjöds deltagarna på traditionell smörgåstårta och en kaka till kaffet som ordnats  
av Britta Willbo och Elsa Karlsson. 

För kvällens underhållning svarade landsbygdutvecklaren Niclas Fällström, som kåserade  
kring året 2020. 

Niclas Fällström   Lars-Erik Kullenwall 
ordförande     sekreterare 

Justeras: 

Greta Breding    Gunilla Willbo Paulsson 


