
 
Prinsparet 

Sigvard och Marianne Bernadottes Vänförening  
Protokoll fört vid Årsmötet den 14 mars 2013, kl 18.30 

Stora Matsalen, Sällskapet, Stockholm 
Närvarade vid Årsmötet: 84 medlemmar anmälda till middagen +ytterligare 5 st till bara årsmötet.= 89 st 
 
§ 1   Mötets öppnande 
        Föreningens ordförande, Ewa Kumlin, hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  
 
§ 2   Val av ordförande att leda mötesförhandlingarna.   
        Ewa Kumlin valdes till ordförande..  
 
§3   Val av sekreterare vid mötets förhandlingar 
        Marianne Norée valdes till sekreterare att föra protokoll. 
 
§4   Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet 
        Gunnar Andersson och Gunnar Lennerstrand valdes att jämte ordföranden justera protokollet. 
 
§5   Yttrande angående mötets stadgeenliga utlysande  
       Årsmötet förklarades stadgeenligt utlyst. 
 
§6  Godkännande av dagordningen 
      Den föreliggande Dagordningen (även utsänd med kallelsen) godkändes. 
 
§7   Antagande eller ändring av stadgar för Vänföreningen 
      Föregående två år beslöts om stadgeändring. De ändringar som då togs ligger på hemsidan      
      www.bernadottevännerna.se och är även tryckta i matrikeln.. 
        
§8   Styrelsens Verksamhetsberättelse för år 2012, revisorernas berättelse samt beslut angående   
       ansvarsfrihet för styrelsen 
a)  Ewa Kumlin anförde föreningens syfte. 
b)  Styrelsens olika medlemmar presenterade sig  varefter Maria Gad Malmgren berättade om det  
      gångna årets sammankomster. 
c)   Utdelat var styrelsens Verksamhetsberättelse för 2012 samt resultat- och balansräkning för 2012,  
      vilka nu med godkännande lades till handlingarna   ……………………….…..Se bilaga 1 och 3 
      Per Odgren, vice ordförande, gav en ekonomisk överblick av 2012. 
       Revisorssuppleanten Kerstin Hamber Grebner har gjort en fantastisk extra insats vilket  
       ordföranden säskilt tackade för och överräckte en tulpanbukett. 
       Kerstin Hamber Grebner läste upp revisionsberättelsen, som lades till handlingarna.....Se bilaga 2. 
d) Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012. 
 
§ 9 Val av ordförande, vice ordförande och övriga styrelseledamöter samt revisorer, 
      och valberedning  
     Ordförande Ewa Kumlin berättade om förändringarna under år 2012. Skattmästare Pia  



     Lokrantz begärde utträde den 31 maj 2012 p g av alltför hög arbetsbelastning vid       
      sitt ordinarie arbete. (Maria Gad Malmgren och Håkan Norélius har sedan dess vikarierat för Pia). 
      Avgår går också Iréne Tegnander (31 dec. 2012). Båda våra revisorer, Peter Hammargren (6 nov.  
      2012) och Astrid Nordenstam (14 jan. 2013) har avböjt omval på grund av sjukdom.  
      Astrid Nordenstam avgår även i Valberedningen liksom Kerstin Ogander och Stig Sundberg. 
      Ordföranden tackade alla med blommor för mångårigt arbete i föreningen. (Föreningen har  
      skickat hem blommor till dem som inte kunde närvara på årsmötet.  
  
      Valberedningens förslag lästes upp av Stig Sundberg (Valberedningen). 
      Årsmötet valde i enlighet med Valberedningens förslag : 
      Styrelse: 
      Omval: 
      Ordförande: Ewa Kumlin;  Vice ordförande: Per Odgren.  
      Sekreterare: Marianne Norée 
      Övriga styrelseledamöter: Valentina Andersson, Maria Gad Malmgren, Håkan Norélius. 
      Louise Wramner 
      Nyval: (de nyvalda presenterade sig) 
      Lena Uhlin (kassör) 
      Mikael Aringsjö 
      Revisorer: Margareta Leijonhufvud, Björn Pettersson, Hans von Rietberg (suppleant) 
      Valberedning: Gunnar Andersson (sammankallande), Ulf Björkman, Yvonne Ekdahl,  
       
 §10 Fastställande av årsavgiften för nästkommande kalenderår 
        Beslutades: att årsavgift för nästkommande kalenderår ska vara oförändrad 300 kr för enskild  
        medlem, 500 kr för par. Ständigt medlemskap är 3000 kr för enskild och 5000 kr för par. 
 
§11 Övriga ärenden  Inga övriga ärenden var anmälda. 
 
§12 Årsmötet avslutades 
       Styrelsen tackade Marianne Bernadotte för varmt stöd och engagemang i föreningens arbete och  
       sammankomster och överlämnade en bukett vårblommor. Ordföranden tackade Barnögon- 
       stiftelsen som även detta verksamhetsår avstod från utdelning till Barnögonfonden till förmån för  
       Konstnärsfonden. Peter Hammargren framförde medlemmarnas varma tack med förhoppning om  
       att alla betalat sina medlemsavgifter och nu gör donationer för att stödja föreningens olika fonder. 
       Styrelsen tackade sin ordförande med en stor bukett tulpaner för hennes fina arbete under året.  
       Ordföranden tackade styrelsen för gott samarbete och avslutade mötet. 
 
     Stockholm den 14 mars 2013 
     
Vid protokollet:                                                                              Ordföranden: 
 
 
………………………………………                           ……………………………................. 
Marianne Norée                                                                               Ewa Kumlin 
 
 
                                                                       Justeras: 
……………………………                                               ………………………………………… 
Gunnar Andersson                                                                         Gunnar Lennerstrand 
 
Bilagor :                                                                                                                                                                       
1) Styrelsens Verksamhetsberättelse för år 2012. 2) Revisorernas berättelse för räkenskapsåret 2012 
3) Årsbokslut för Prinsparet Sigvard och Marianne Bernadottes Vänförening 2012.  


