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Dagordning årsmöte 2018-03-11

Föreningen Gyllene Hjorten
Studiefrämjandets lokal Alba, Portalgatan 2B, ingång A1, Uppsala

Bilagor:
 Verksamhetsberättelse för Föreningen Gyllene Hjorten för 2017
 Ekonomisk berättelse 2017, inklusive

Resultatrapport 2017
Balansräkning 2017-12-31

 Rapport från hemsidesgrupp 2017
 Världsgruppens berättelse för utvecklingen i Erborigien 650
 Budget 2018
 Verksamhetsplan 2018
 Propositioner om stadgeändringar (§16a och §16b)
 Rapport av läget för föreningslokalen
 Rapport för Stormidsommar 650

Närvarande: Monica Ericsson, Emma Jansson Hjerdt, Karin Fonnaland, Ylva Bäcklund, 
Lennart Egerquist, Erik Bohlin, Ingela Vretblad (inte med under punkterna §14-§16 samt 
§18-24 men under presentationen av Stormidsommar), Anders Ekman, Anders Fridborg, 
Magnus Lundborg (inte med under punkterna §14-§16 samt §18-24 men under 
presentationen av Stormidsommar), Jonny Hjorter (med under punkterna §14, §15, §16, §18-
24 men inte under presentationen av Stormidsommar). 

§ 1. Stämmans öppnande av styrelsens ordförande
Monica Ericsson öppnade stämman. 

§ 2. Val av ordförande och sekreterare för stämman
Till stämmans ordförande valdes Monica Ericsson och till sekreterare Emma Jansson Hjerdt. 

§ 3. Val av justeringspersoner tillika rösträknare
Anders Ekman och Lennart Egerquist valdes till justeringspersoner. 

§ 4. Fråga om kallelse till stämman har skett i behörig ordning
Stämman fann att kallelse skett i enlighet med vad som stipuleras i stadgarna. 

§ 5. Fastställande av dagordning
Till den på förhand utskickade dagordningen lades punkten ”Avrapportering av 
Stormidsommar” under §22 Övriga ärenden. Dagordningen fastställdes sedan. 

§ 6.a Styrelsens berättelse över det gångna årets verksamhet
Kassören Karin Fonnaland läste upp Verksamhetsberättelse för Föreningen Gyllene Hjorten 
2017 som bifogas detta protokoll som bilaga. Verksamhetsberättelsen lades till handlingarna. 

§ 6.b Hemsidesgruppens berättelse över det gångna årets verksamhet
Ordförande Monica Ericsson läste upp hemsidesgruppens berättelse. Berättelsen lades till 
handlingarna. 
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§ 6.c Berättelse över det gångna årets utveckling i Erborigien
Anders Fridborg läste upp världsgruppens mycket detaljerade berättelse för år 650. 
Berättelsen lades till handlingarna. 

§ 6.d Styrelsens ekonomiska berättelse
Kassören Karin Fonnaland föredrog styrelsens ekonomiska berättelse med balansrapport, 
resultatrapport och sammanfattande Ekonomisk rapport. Dessa lades till handlingarna. 

§ 7. Revisorernas berättelse
Magnus Lundborg föredrog revisorernas berättelse. 

§ 8. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
Stämman beviljade den avgående styrelsen ansvarsfrihet. 

§ 9. Fråga om användande av uppkommen vinst, alternativt täckande av
uppkommen förlust
Styrelsen rekommenderade att uppkommen förlust på sedvanligt vis övergår i nästa års 
verksamhet. Detta bifölls av stämman. 

§ 10. Fråga om arvoden och andra ersättningar till ombud, styrelse och revisorer
Brukligt är att inget arvode eller annan ersättning utgår till ombud, styrelse och revisorer. 
Detta fastställdes av stämman. 

§ 11. Val av styrelseledamöter
På stämman 2018 ska ordförande och kassör väljas. Valberedningens representant Anders 
Fridborg föredrog valberedningens förslag:

ordförande – Anders Fridborg (nyval)
kassör – Karin Fonnaland (omval)

Dessutom ska styrelsesuppleant väljas. Valberedningen har inget förslag men på mötet 
anmälde sig Ingela Vretblad som frivillig för posten. Valberedningen biföll detta. 

Årsmötet valde ovanstående till dessa poster. 

§ 12. Val av ämbetsmän
Valberedningen föreslår följande personer:

 Världsgrupp (3 personer)
Sandra Hjelmerus (omval), Lennart Egerquist (omval) och Tobias Amnell (nyval). 

 Hemsidesgrupp (3 personer)
Tobias Amnell (omval), Peter Engström (omval), Klara Wellander (nyval)

 Rustmäster
Ylva Bäcklund (nyval) och Monica Ericsson (nyval). 

 Myntmästare
Valberedningen har inget förslag till posten, men Anders Ekman anmälde sig frivillig och 
valberedningen ställde sig bakom detta. 
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Årsmötet valde ovanstående till dessa poster. 

 Fogde
Detta föreslås ingå som en uppgift för kommande styrelse. Därmed lämnas ämbetet 
vakant. 

§ 13. Val av revisorer samt revisorssuppleant. 

Valberedningen föreslår följande personer:

Revisorer (2 personer)
Magnus Lundborg (omval) och Niclas Lemon (omval)

Revisorssuppleant
Valberedningen har inget förslag till posten men Lennart Egerquist anmälde sig frivillig och 
valberedningen ställde sig bakom detta. 

Årsmötet valde dessa. 

§ 14. Val av valberedning. 
Valberedningen föreslår följande personer: 

Maria Forslund, Anders Ekman, Gunilla Carlsson. 

Årsmötet valde dessa. 

§ 15. Sveroks stadgerevision 2017
Emma Jansson Hjerdt föredrog bakgrunden utifrån stadgerevision som Sverok utfört 2017 och
de diskussioner som förekom på medlemsmötet under miniäventyrshelgen 2017. Därefter 
föredrog Jonny Hjorter sina fortsatta samtal med Sverok. 

Kärnfrågan är att Sverok insisterar på en stadgeändring i kapitel VIIb gällande disponering av 
föreningens tillgångar vid en eventuell upplösning och att medlemmarna inte vill bifalla den 
stadgeändringen. 

Årsmötet diskuterade frågan och beslöt i att uppdra åt kommande styrelsen att driva frågan 
vidare mot Sverok, även om detta kan resultera i att föreningen blir uteslutna ur Sverok. Jonny
Hjorter anmälde intresse för att driva frågan gentemot Sverok på styrelsens uppdrag. 
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§ 16. Propositioner och motioner. 
16a Stadgeändringar: Sveroks stadgerevision
a) Årsmötet biföll stadgeändringen
b) Årsmötet biföll stadgeändringen
c) Årsmötet biföll inte stadgeändringen
d) Anders Ekman föreslog en alternativ formulering, nämligen

kapitel VII b. 
Vid föreningens upplösning skall tillgångarna tillfalla en organisation som 
verkar i föreningen Gyllene Hjortens anda. Den avslutande årsstämman äger 
att besluta om detta. 

Årsmötet beslutade att godta Anders Ekmans ändringsyrkande. 

Årsmötet beslutade därefter att avslå yrkandet och beslutade om att inte 
ändra originalstadgan. 

16b Stadgeändring: firmatecknare
Årsmötet biföll stadgeändringen. 

§ 17. Föreningslokal

Ordförande Monica Ericsson rapporterade av läget gentemot Eklundshof. Medlemmarna 
diskuterade frågan och det utmynnade i tre förslag:

 bibehålla lokalen i nuvarande skick ytterligare ett år
 bibehålla lokalen med renovering
 säga upp lokalen

Årsmötet beslutade att lokalen sägs upp. 

Istället för nuvarande lokal ska föreningens materiel flyttas till Ylvas loge. Årsmötet beslutade
att uppdra åt den tillträdande styrelsen att genomföra detta. 

§ 18. Fastställande av verksamhet för kommande verksamhetsår. 
Sekreterare Emma Jansson Hjerdt läste upp verksamhetsplanen. Följande ändringar och 
tillägg gjordes av årsmötet:

- Lokalen: Lokalen på Eklundshof sägs upp och materiel flyttas till en ny lokal/förråd. 
- Kommande evenemang: Vi hoppas på ett par evenemang under verksamhetsåret. 
- Tält: Tälten kommer att ses över och repareras under året. 
- Uppdatering av Vägen till Erborigien ska göras under året av världsgruppen. 
- Marknadsföring: föreningen ska genomföra ett marknadsföringstillfälle under året, 

förslagsvis i samband med Kulturnatten i Uppsala. 
- Ämbetsmannabrunch ska genomföras under våren. 

Med dessa ändringar och tillägg så lades verksamhetsplanen till handlingarna. 
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§ 19. Fastställande budget för kommande verksamhetsår. 
Kassör Karin Fonnaland gick igenom budgetförslag enligt kolumnen Alternativ i Budget 
2018, men med följande ändring:

Hyra 5000:- för återstoden av hyrestiden hos Eklundshof. 

Dessutom kommer senare att tillkomma en hyreskostnad att tillkomma när kontrakt är 
förhandlat för ny förvaringslösning hos Ylva. Flytten från befintlig lokal till ny föreslås 
inrymmas under punkten ”lokal och förvaring” där 1000:- är avsatt. 

Årsmötet fastställde budgeten med dessa ändringar och lade den till handlingarna. 

§ 20. Världsfrågor. 
Inga världsfrågor är anmälda. 

§ 21. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår. 
Medlemsavgifter föreslås ligga kvar på befintliga nivåer. Årsmötet biföll detta.

§ 22. Övriga ärenden. 
- Avrapportering av Stormidsommar. 

Anders Fridborg presenterade projektet Stormidsommar; presentationen lades till 
handlingarna. 

§ 23. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt för medlemmars 
granskning. 
I vanlig ordning kommer stämmoprotokollet att läggas upp på föreningens hemsida. 

§ 24. Stämmans avslutande.
Ordförande Monica Ericsson avslutade stämman. 

Ordförande Monica Ericsson Sekreterare Emma Jansson Hjerdt

810402-0428 790724-6263

Anders Ekman Lennart Egerquist

justerare justerare


