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Protokoll vid ordinarie föreningsstämma 
med medlemmarna i Rönnells Vänner (ideell förening) 
onsdagen den 27 mars 2019 i Stockholm. 
 
 
Närvarande medlemmar: 
 
Göran Dahlgren 
Märta Ericson 
Robert Fröman 
Christina Hellman 
Jan Ivarson 
Jan Jerring 
Ann Pettersson 
 

Anna-Liisa Puttonen 
Torbjörn Schmidt 
Ingrid Svensson 
Mona Vincent 
Björn Vingård 
Jacob Witzell 

 
 
 
 
 
§ 1 
Föreningsstämman öppnas av styrelsens ordförande Ingrid Svensson. 
 
§ 2 
Ingrid Svensson väljs till ordförande vid föreningsstämman. Ordföranden anmäler att hon utsett Robert 
Fröman till protokollförare. 
 
§ 3 
Såsom röstlängd vid föreningsstämman fastställs ovanstående förteckning över närvarande 
medlemmar. 
 
§ 4 
Föreningsstämman beslutar att dagens protokoll skall justeras av, förutom av ordföranden, en 
justeringsman och väljer därtill Björn Vingård. 
 
§ 5 
Ordföranden redogör för innehållet i punkterna 16.1 och 16.3 i föreningens stadgar samt för tid och 
sätt för kallelse till dagens föreningsstämma, varefter densamma befinns vara stadgeenligt 
sammankallad. 
 
§ 6 
Det i kallelsen till föreningsstämman intagna förslaget till dagordningen fastställs, protokollsbilaga 1. 
 
§ 7 
Styrelsen framlägger årsredovisning med förvaltningsberättelse jämte resultat- och balansräkningar 
avseende räkenskapsåret 2018, protokollsbilaga 2. Årsredovisningen genomgås. Revisionsberättelsen 
föredras, protokollsbilaga 3. 
 
§ 8 
Föreningsstämman fastställer enligt tillstyrkande i revisionsberättelsen resultat- och balansräkningarna 
enligt årsredovisningen och beslutar att disponera årets resultat enligt styrelsens förslag, således att det 
ansamlade överskottet om 147.423 kronor balanseras i ny räkning. 
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§ 9 
Föreningsstämman beslutar enligt tillstyrkande i revisionsberättelsen att bevilja styrelsens ledamöter 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018. 
 
§ 10 
Föreningsstämman beslutar enligt styrelsens förslag att inga styrelsearvoden skall utgå för 
verksamhetsåret 2019/2020 samt att revisorn skall arvoderas enligt räkning. 
 
§ 11 
Föreningsstämman fastställer enligt styrelsens förslag medlemsavgiften till 250 kronor för enskild 
medlem med tillägg av 150 kronor för varje ytterligare medlem i samma hushåll samt 5.000 kronor för 
juridisk person. Ordföranden informerar om bemyndigande till styrelsen enligt beslut vid extra 
bolagsstämma den 12 december 2018 (§7) att i vissa fall överenskomma högre medlemsavgift. 
 
§ 12 
Föreningsstämman beslutar att antalet ledamöter i styrelsen skall uppgå till fem, att antalet revisorer 
skall vara en och att ingen revisorssuppleant skall väljas. 
 
§ 13 
Torbjörn Schmidt föredrar valberedningens förslag till val till styrelsen enligt följande. Valen vid 
dagens föreningsstämma har beretts av en valberedning bestående av Torbjörn Schmidt, Björn 
Springfelt och Mona Vincent (sammankallande). Vid slutet av dagens föreningsstämma utgår 
mandatperioden för styrelseledamöterna Christina Hellman, Ina Sohlberg och Ingrid Svensson. Ina 
Sohlberg har avböjt omval. Valberedningen nominerar Christina Hellman och Ingrid Svensson till 
ledamöter i styrelsen för perioden intill slutet av 2021 års ordinarie föreningsstämma. 
Föreningsstämman väljer de enligt valberedningens förslag nominerade till ledamöter i styrelsen (båda 
omval). Styrelsen utgörs således från och med slutet av dagens föreningsstämma av 
 
Ledamot   Mandatperioden utgår vid slutet av 
 
Robert Fröman  2020 års ordinarie föreningsstämma 
Christina Hellman  2021 års ordinarie föreningsstämma 
Ingrid Svensson  2021 års ordinarie föreningsstämma 
Björn Vingård   2020 års ordinarie föreningsstämma 
Jacob Witzell   2020 års ordinarie föreningsstämma 
 
§ 14 
Torbjörn Schmidt föredrar valberedningens förslag till val av revisor enligt följande. Föreningens 
revisor skall vara auktoriserad eller godkänd revisor. Till revisor föreslås auktoriserade revisorn 
Marie-Louise Ebbvik. Föreningsstämman väljer enligt valberedningens förslag auktoriserade revisorn 
Marie Louise Ebbvik till revisor för perioden intill slutet av 2020 års ordinarie föreningsstämma 
(omval). Anna-Liisaa Puttonen upplyser att Marie-Louise Ebbvik till henne anmält att hon inte 
kommer att begära arvodering för sitt uppdrag som revisor under räkenskapsåret 2019. 
 
§ 15 
Ordföranden föredrar styrelsens förslag till val av valberedning avseende de val som skall förekomma 
enligt föreningens stadgar intill slutet av 2020 års ordinarie föreningsstämma enligt följande. Val av 
valberedning skall beredas av styrelsen. Samtliga nuvarande ledamöter i valberedningen har förklarat 
sig villiga att omväljas. Styrelsen föreslår omval av Torbjörn Schmidt, Björn Springfelt och Mona 
Vincent med Torbjörn Schmidt som sammankallande. Föreningsstämman väljer enligt styrelsens 
förslag Torbjörn Schmidt, Björn Springfeldt och Mona Vincent (samtliga omval) att såsom 
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valberedning bereda de val som skall förekomma enligt föreningens stadgar intill slutet av 2020 års 
ordinarie föreningsstämma. Till sammankallande i valberedningen utses Torbjörn Schmidt. 
§ 17 
 
Ordföranden anmäler att inga förslag eller motioner utöver vad som framgår ovan föreligger till 
behandling vid dagens föreningsstämma. 
 
§ 18 
 
Föreningsstämman avslutas. 
 
Vid protokollet:   Justeras: 
 
 
___________________   ______________________ 
Robert Fröman   Ingrid Svensson,  
    ordförande 
 
 

_______________________ 
   Björn Vingård,  
   justeraringsman 

 


