
Föreningen Gyllene Hjorten  

Protokoll för årsmöte å den 23:e mars 2019. Studiefrämjandets lokal, Portalgatan 2B, Uppsala.  

 

§ 1. Stämmans öppnande av styrelsens ordförande.  

Stämman öppnades av Anders Fridborg. 

 

§ 2. Val av ordförande och sekreterare för stämman.  

Anders Fridborg valdes till stämmans ordförande. Lennart Egerqvist valdes till stämmans sekreterare. 

 

§ 3. Val av justeringspersoner tillika rösträknare.  

Kristina Hedenberg och Magnus Lundborg valdes till justerare. 

 

§ 4. Fråga om kallelse till stämman har skett i behörig ordning.  

Kallelsen godkändes. 

 

§ 5. Fastställande av dagordning.  

Dagordningen fastställdes. 

 

§ 6.a Styrelsens berättelse över det gångna årets verksamhet.  

Anders F drog styrelsens verksamhetsberättelse. Denna lades till handlingarna.  

 

§ 6.b Hemsidesgruppens berättelse över det gångna årets verksamhet. 

Vi saknar berättelse men noterar att visst underhåll skett. 

 

§ 6.c Berättelse över det gångna årets utveckling i Erborigien. 

Lennart Egerqvist drog berättelse över det gångna årets utveckling i Erborigien. Denna lades till 

handlingarna. 

 

§ 6.d Styrelsens ekonomiska berättelse.  

Karin Fonnaland drog styrelsens ekonomiska berättelse. Denna lades till handlingarna.  

 



§ 7. Revisorernas berättelse.  

Magnus Lundborg drog revisorernas berättelse. Årsmötet uppdrog åt revisorerna att utreda hur man 

skall kunna spara elektroniska kopior av verifikat samt kunna överlämna dessa till kommande 

revisorer. Berättelsen lades till handlingarna med detta tillägg.   

 

§ 8. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.  

Stämman gav ansvarsfrihet till den avgående styrelsen för det gångna året. 

 

§ 9. Fråga om användande av uppkommen vinst, alternativt täckande av uppkommen förlust.  

Denna beslutades ingå i verksamheten. 

 

§ 10. Fråga om arvoden och andra ersättningar till ombud, styrelse och revisorer.  

Det beslutades att arvoden och ersättningar inte skall utgå. 

 

§ 11. Val av styrelseledamöter.  

Till samordningssekreterare valdes Axelina Nilsson.  

Till suppleant valdes Per Wretblad. 

 

§ 12. Val av ämbetsmän. 

Till webbgrupp valdes: 
Anders Ekman, My Lemon, Mattias Landelius 
 
Till världsgrupp valdes: 
Sandra Hjelmerus, Monica Ericson, Emma Jansson Hjerdt 
 
Till myntmästare valdes: 
Anders Ekman 
 
Till rustmästare valdes:  
Ylva Bäcklund (ordinarie) och Monica Ericson (vice) 
 
 
 § 13. Val av revisorer samt revisorssuppleant.   

Till revisorer valdes Niclas Lemon, Magnus Lundborg och Lennart Egerqvist (suppleant) 

 

§ 14. Val av valberedning.  

Till valberedning valdes Gunilla Carlsson, Maria Forslund och Fredrik Bergelv. 



 
 
§ 15. Propositioner och motioner.   

15a Stadgeändringar: Sveroks stadgerevision.  

Propositionen antogs som den nu lagts fram till stämman. Stadgarna kan ändras eftersom beslut 

fattats under två på varandra följande stämmor. 

 

15b Stadgeändring: firmatecknare: 

Propositionen antogs. Stadgarna kan ändras eftersom beslut fattats under två på varandra följande 

stämmor. 

 

15c Motion om stadgeförändring för att göra antalet ledamöter mer flexibelt.  

Motionen är tydlig med vad man önskar och varför, men saknar exakta förslag på förändringar av 

ordalydelser i stadgan. Stämman satte upp följande ordalydelser: 

a) Kap III §3a Styrelsen skall bestå av 4-6 ledamöter. Det åligger årsmötet att välja ledamöter till 

nedanstående ämbeten: 

b) Kap III §3e Styrelsen är beslutsför när minst tre ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har 

ordförande utslagsröst. Vid lika röstetal då ordförande ej är närvarande uppskjuts beslut till 

nästa möte.  

c) Kap III §3f Övriga ledamöter väljs för ett år i taget.  

Motionen antogs med dessa förtydliganden och kommer att läggas fram igen under nästkommande 

stämma.  

 

§ 16. Fastställande av verksamhet för kommande verksamhetsår.  

Styrelsens verksamhetsplan antogs med tilläggen att: 

en Zaffrafest skall genomföras. 

det bör utredas vad hemsidan skall användas till och därefter skall den uppdateras. 

föreningen skall genomföra ett marknadsföringstillfälle i samarbete med Studiefrämjandet under 

året i samband med Kulturnatten.  

 

§ 17. Fastställande budget för kommande verksamhetsår.  

Budgeten antogs med ändringen att 500:- tas från posten för tält och läggs på marknadsföring.  

 

 § 18. Världsfrågor.   

Inga sådana har framkommit.  



 

§ 19. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår.   

Medlemsavgifterna ändrades inte utan ligger på samma nivå som förutvarande år.  

 

§ 20. Övriga ärenden.   

Jonny Hjorter framställde en önskan att samtliga texter som tas upp under årsmötet skall göras 

tillgängliga för medlemmarna en vecka innan stämman. 

Stora Rosas tältpinnar på Gotland kommer inte längre att kunna förvaras där de varit. Det står 

enskilda medlemmar fritt att lösa saken.  

 

§ 21. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt för medlemmars granskning.   

Protokollet görs tillgängligt på hemsidan. 

 

§ 22.  Stämman avslutades. 

 

 

_______________________________________ 

Lennart Egerqvist (mötessekreterare) 

 

 

________________________________________ 

Kristina Hedenberg (justerare) 

 

 

________________________________________ 

Magnus Lundborg (justerare) 

 

 

 

 

  


