Protokoll från LINKÖPINGS DOMKYRKAS VÄNNERS årsmöte
9 februari 2019
Plats: Linköpings Slotts- och domkyrkomuseum, Linköpings
Närvarande: 33 medlemmar
Museichef Christel Storm hälsade DOMKYRKANS VÄNNER välkommen till
museet.
1. Mötet öppnas
Ordförande Per-Eric Lindgren förklarade mötet öppnat.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Inger Persson valdes till mötesordförande och Per Tedborn valdes till
mötessekreterare.
3. Val av två personer att jämte ordförande justera dagens protokoll, tillika
rösträknare
Gunilla Tegnevik och Ann-Marie Gustafsson valdes att justera dagens
protokoll.
4. Frågan om mötets behöriga utlysande
Mötet befanns behörigen utlyst.
5. Fastställande av dagordning
Efter ändring i punkt 9 att avgiften för ständigt medlemskap skall vara 1.000 kr
fastställdes dagordningen.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för
2018.
Per-Eric Lindgren presenterade och kommenterade verksamhetsberättelsen och
årsmötet godkände den.
Kärstin Brattgård redogjorde för resultat- och balansräkningen för 2018 och
årsmötet fastställde den.

7. Revisionsberättelsen för 2018
Revisorn läste upp revisionsberättelsen och årsmötet beslutade att lägga den till
handlingarna. Revisorn föreslog årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för
2018.
8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för 2018
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2018. Styrelsens ledamöter deltog
ej i beslutet.
9. Fastställande av medlemsavgiften. Styrelsen föreslår årsmötet att
avgiften för 2020 blir oförändrad, 100 kr för enskild medlem och 1.000 kr
för ständig, enskild medlem.
Årsmötet beslutade att medlemsavgiften för 2020 skall vara 100 för enskild
medlem och 1.000 kr för ständig, enskild medlem.
10. Val av styrelsemedlemmar för en mandatperiod om två år samt
ordförande fram till årsmötet 2020
Per-Eric Lindgren omvaldes som ordförande på 1 år
Anders Gradin och Esther Surjan omvaldes på 2 år och Eva Nyström Tagesson
valdes på 2 år.
11. Val av revisor samt ersättare fram till årsmötet 2020
Till revisor för 2019 valdes Tomas Nyström och som ersättare valdes Lars-Eric
Ericsson.
12. Val av ledamot och ersättare (mandatperiod 3 år) till styrelsen för
Linköpings Slotts- och Domkyrkomuseum
Per-Eric Lindgren är vald som ordinarie ledamot och Johan Lamberth är vald
till ersättare. Båda för perioden 2018-2020.
13. Val av valberedning, tre personer varav en sammankallande
Till valberedning omvaldes för 1 år Chrestina Pålsson och Inger Persson,
sammankallande.
Årsmötet beslutade att valberedningen kan adjungera en ledamot.
14. Behandling av motioner
Det förelåg inga motioner
15. Övrigt. Styrelsen informerar bl. a. om programmet för 2019
Per-Eric Lindgren informerade om kommande program.

Medlemmar efterlyste en utökad marknadsföring av DOMKYRKANS
VÄNNER.
16. Årsmötet avslutas
Per-Eric Lindgren avtackade Per Tedborn, som slutar i styrelsen, och
överlämnade en gåva.
Ordförande förklarade mötet avslutat.
Efter förfriskningar visade Monika Minnhagen bilder och berättade om föremål
från Risbergska utställningen.
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