
Maivors Sociala Salong   

PROTOKOLL 
fört vid årsmöte den 1 april 2014
Emma Träfflokal, Lingvägen 161, Hökarängen

Närvarande medlemmar: Kajsa Andersson, Kajsa Hagberg, Monica Bäckström, Manne 
Bäckström, Gun-Lis Angsell, Eva Britt Lönnback, Gertrud Eriksson, Magnus Waller,  
Claudette Skilving,  Erik Finne, Maj-Britt Svensson, Inga Britt Nylund
Övriga: Lennart Arvedsson, Yvonne Zätterman Åberg

§ 1.  Til1 ordförande för mötet valdes Manne Bäckström.

§ 2.   Att föra protokoll valdes Gun-Lis Angsell.

§ 3.  Till justeringsmän valdes Kajsa Andersson och Kajsa Hagberg.

§ 4.   Möter fann att årsmötet var stadgeenligt utlyst.

§ 5.  Verksamhetsberättelsen föredrogs av Monica Bäckström och godkändes efter 
några mindre ändringar.

§ 6.  Monica Bäckström redogjorde för fondens medel.

§ 7.  Inga Britt Nylund föredrog revisionsberättelsen.

§ 8. Årsmötet beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

§ 9. Beslöts att inträdesavgift för medelemskap i Sällskapet ska vara 50 kronor. 
 Frågan om eventuell årlig avgift hänsköts till i styrelsen.  

§ 10. Noterades att inga förslag eller motioner inkommit.

§ 11.  Till ordförande för ett år framåt valdes Gun-Lis Angsell

§ 12 Till styrelseledamöter för ett år framåt valdes förutom ordföranden, Monica 
Bäckström, Manne Bäckström, Göran Månsson, Kajsa Andersson, Eva Britt 
Lönnback, Gertrud Eriksson och Magnus Waller. 

§ 13. Till revisor valdes Inga Britt Nylund och till revisorssuppleant Erik Finne.

§14.  Till valberedning valdes Claudette Skilving och Kajsa Hagberg.



§ 15. Att ingå i arbetsgruppen valdes Claudette Skilving, Francesca Östberg, Eva Britt 
Yilma Lönnback och Erik Finne. Arbetsgruppen åtar sig att, i samråd med 
styrelsen, arrangera kommande salonger. Arbetsgruppen ska kunna bjuda in 
medlemmar ur styrelsen till sina möten och styrelsen ska likaledes kunna bjuda 
in medlemmar från arbetsgruppen.

Föreslogs och diskuterades  behovet av ytterligare en arbetsgrupp, som skulle ha 
i uppgift att undersöka och eventuellt anordna andra typer av aktiviteter, 
seminarier, möten, konferenser, i samarbete med yrkesverksamma inom 
Salongens intresseområde.  Magnus Waller valdes att samordna detta och 
efterlyser intresserade.

§ 15.   Övriga ärenden 
a) Monica aktualiserade frågan om hur vi skulle kunna annonsera salongerna till 

en bredare publik, t ex genom flygblad, annons i sociala tidskrifter, Sociala 
Nätets hemsida och/eller lokaltidningar. 

   Frågan hänsköts till styrelsen.
b) Närvarande uppmanades att lämna artiklar, referat och liknande till Manne, för 

publicering på hemsidan.
c) Anmäldes att Christian Åkerlunds rapport Nytt folk växer upp - Några ord om 

EMIL(1989) nytryckts och säljs för 50 kronor.
d) Erinrades slutligen om att Salongen finns på Facebook.

Ordföranden tackade, årsmötet avslutades och kvällens Salong; Verksamheten 
EMIL – vad hände sen vidtog.

Gun-Lis Angsell
Mötessekreterare

Justareas

Kajsa Andersson  Kajsa Hagberg


