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Rosenlunds Herrgårds Vänner
Protokoll fört vid årsmöte med Rosenlunds Herrgårds Vänner söndagen den
23 april 2017 kl 1600 på Lindgården, Jönköping
Ordf Lena Wahlgren hälsade deltagarna välkomna och lämnade kort information. Föreningen
kommer längre fram att bjuda in alla medlemmar till besök på Herrgården en söndag
eftermiddag. Inbjudan kommer att annonseras i JP. Hon informerade också att Pia
Johansson, husfru på Herrgården, kommer att informera om verksamheten efter avslutat
årsmöte.
.
1
Val av ordförande vid årsmötet
Anders Jörgensson, ordf Tekniska nämnden, valdes enhälligt till ordförande för årsmötet.
Han tackade för förtroendet och öppnade därefter årsmötet och hälsade alla välkomna.
2
Val av sekreterare vid årsmötet
Till sekreterare valdes Carin Boman
3
Val av två protokollsjusterare
Till protokollsjusterare valdes Roland Björn och Manto Andrén.
4 Frågan om årsmötets behöriga utlysande
Inbjudan till årsmötet skickades ut tillsammans med inbetalningsavierna i februari samt
har annonserats vid två tillfällen under april i Föreningskontakten JP. Kallelse har även
legat ute på föreningens hemsida.
Årsmötets deltagare ansåg därmed att årsmötet var behörigt utlyst.
5
Framläggande av årsredovisning - förvaltningsberättelse, resultaträkning,
balansräkning
Föreningens kassör Thorbjörn Tjäder presenterade förvaltningsberättelsen och
informerade om föreningens resultat- och balansräkning.
Antalet medlemmar i föreningen har minskat med femtio och uppgår till 195 medlemmar i
dagsläget.
Årsmötet hade inga frågor på denna redovisning.
6
Fastställelse av resultaträkning och balansräkning
Föreslogs att vinsten på 39.966 överförs i ny räkning. Årsmötet beslutade att fastställa
framlagd årsredovisning för räkenskapsåret.
7
Framläggande av revisorernas berättelse
Föreningens revisor P-O Öhling hade tillsammans med revisor Harriet Roosqvist gått
igenom förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning för perioden 1/1 till 31/12 2016
och lämnat en skriftlig redogörelse som lästes upp av P-O Öhling.
Resultatet av granskningen är att allt skett i enlighet med givna föreskrifter, att föreningen
följer god redovisningssed och är sparsam. De tillstyrker därför att resultat- och
balansräkning godkänns och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna
verksamhetsåret.
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8
Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter
Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarfrihet för det gångna verksamhetsåret.
9
Fastställande av arvoden
Föreningens styrelse arbetar helt på ideell basis och inga arvoden utgår.
10
Fastställande av förenings- och serviceavgifter
Fortsatt oförändrad medlemsavgift på 100 kronor föreslogs. Inga serviceavgifter finns.
Årsmötet fastställde medlemsavgiften till 100 kronor även för kommande verksamhetsår.
11
Fastställande av nya stadgar för föreningen
Föreningens stadgar behövde uppdateras eftersom vissa punkter och mål nu uppfyllts.
Beslutades att ändring av stadgar kan beslutas vid ett enda årsmöte, att paragraf sex i
stadgarna kunde utgå helt samt gjordes vissa förändringar i övriga punkter. Allt
godkändes av årsmötet. Nya stadgar kommer att publiceras på föreningens hemsida.
12
Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen
Antalet ledamöter blir även fortsättningsvis nio, inkl ordföranden. Adjungerad ledamot blir
Lena Wahlgren som nu avgår och lämnar styrelsen (beslutas av styrelsen vid nästa
sammanträde).
13
Val av ordförande
Till ordförande på 1 år föreslogs och valdes Birgitta Nilsson.
14
Val av övriga styrelseledamöter
Som styrelseledamöter kvarstår
Christina Almgren, på 1 år, omval
Lennart Angselius, på 1 år, omval
Per Rudenstam, på 1 år, omval
Omvaldes också

Carin Boman, på 2 år
Rolf Johnson, på 2 år
Erik Sterner, på 2 år
Thorbjörn Tjäder, på 2 år

Nyval av

Håkan Fransson, på 2 år

Ovanstående val beslutades av årsmötet.
15
Val av revisorer
Till revisor omvaldes

P-O Öhling, 1 år, omval
Harriet Roosqvist, 1 år, omval

16
Val av valberedning
Till valberedningen omvaldes Roland Englund, sammankallande, och Lena Wahlgren,
nyval. Styrelsens kontaktperson i valberedningen blir Rolf Johnsson.
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17
Övriga ärenden som anmälts till styrelsen senast två veckor före årsmötet
Inga ärenden hade anmälts.
18
Övriga ärenden
Inga övriga ärenden anmäldes.
19
Mötets avslutande
Ordföranden Anders Jörgensson tackade för visat intresse och förklarade därmed
årsmötesförhandlingarna avslutade.
Efter mötet poängterade en deltagare vikten av att alla använder den mikrofon som finns
på plats eftersom all information annars inte når mötesdeltagarna.
Efter årsmötesförhandlingarna framförde Rolf Johnsson ett tack till Anders Jörgensson
och Daniel Islann, som tyvärr inte kunde vara med på årsmötet, för det goda resultatet
med upprustningen av Herrgården.
Rolf passade på att avtacka avg ordföranden Lena Wahlgren och framföra styrelsens
tack för hennes insatser under alla år föreningen verkat. Lena Wahlgren å sin sida
framförde sitt tack till styrelsen, ”den bästa styrelse att vara ordförande i då alla ställer
upp och inte ser några svårigheter”.
Därefter blev det dags för Pia Johansson, husfru på Herrgården, att berätta om den
dagliga verksamheten på Herrgården. Sedan Herrgården invigdes den 2 februari i år har
man haft mer än 250 interna konferenser och ett antal vigslar i lokalerna. Samtliga
kommunenes förvaltningar har besökt Herrgården och intresset har också varit stort från
allmänheten vid de öppna visningarna. Hon informerade även att man har startat upp
projektet Vävning som blivit framgångsrikt.
Caféet i Stallet kommer att drivas av Tekniska kontoret under sommaren, från juni till
augusti.
Anders Jörgensson informerade också att Länsmuséet börjar utgrävningar i Posses
trädgård om några veckor.
Vid protokollet

Carin Boman

Justeras

Roland Björn

Manto Andrén
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