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Inledningsvis meddelade Britt-Mari Idensjö att Peter Brusewitz avled den 4 juni. Peter var 
med som revisor i föreningen VIDA Museums Vänner första året och därefter i styrelsen till sin 
bortgång. Styrelse och medlemmar höll en tyst minut efter fina ord från Britt-Mari. 

§ 1	 Mötet öppnas 

Styrelsens ordförande Britt-Mari Idensjö hälsade ca 35 medlemmar välkomna och förklarade 
årsmötet öppnat. Röstlängden fastställdes enligt närvarolista. Bilaga 1. 

§ 2	 Mötets behöriga utlysning 

Mötet förklarade årsmötet behörigen utlyst enligt föreningens stadgar. 

§ 3	 Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes och fastställdes. 

§ 4	 Val av ordförande och sekreterare 

Mötet valde Britt-Mari Idensjö att som ordförande leda årsmötet. Till årsmötets sekreterare 
valdes Lenamarie Wikström 

§ 5	 Val av justerare och tillika rösträknare 

Som justerare tillika rösträknare valdes Maud Lindegårdh Puskaric och Heidi Persson. 

§ 6	 Verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse 

Styrelsens verksamhetsberättelse har skickats ut i samband med kallelse till årsmötet, men 
delades också ut till medlemmarna under mötet. Inga frågor anmäldes. Föreningens kassör, 
Joppe Wiberg, redovisade resultat- och balansräkning. Bilaga 2 och 3. 

Mötet beslöt att godkänna årsredovisning och verksamhetsberättelse samt att lägga dessa till 
handlingarna.  

§ 7	 Revisorernas berättelse 

Revisorernas berättelse föredrogs av föreningens kassör på uppdrag av revisorerna. Bilaga 4. 

§ 8	 Fråga om styrelsens ansvarsfrihet 

Mötet beslöt enligt revisorernas förslag att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret. 



§ 9	 Information angående vänföreningens ombildning och uppgående i VIDA museum 

Britt-Mari Idensjö informerade om förslag från styrelsen angående vänföreningens ombildning 
och uppgående i VIDA Museum.  

Under våren har en diskussion förts mellan föreningen VIDA Museums Vänners styrelse och 
VIDA Museums ägare om en förändring av verksamheten. Förslaget är nu att föreningen 
likvideras och uppgår i VIDA Museum.  

Hampus Vallien meddelade att verksamheten kommer att fortsätta som tidigare, med 
medlemskap, vänaftnar, konstnärssamtal och nya spännande aktiviteter. Syftet är att skapa 
en organisation, som möjliggör för ett större antal medlemmar att vara aktiva i VIDA Museums 
verksamhet. Avsikten är att skapa ett volontärsprogram. Styrelsen ersätts med kommittéer 
och volontärer. 

Efter en kort diskussion beslutade årsmötet följande: 

att VIDA vänförening (org.nr 802415-6716)  likvideras 

att likvidationen slutligen, i enlighet med föreningens stadgar, fastställs vid ett extra 
föreningsmöte i slutet av året 

att ett avslutande årsmöte genomförs om beslutet om likvidation av föreningen fastställts 

att verksamheten i föreningen VIDA Museums Vänner därefter övergår till VIDA Museum 
(org.nr 559031-4844) 

att samtliga tillgångar i föreningen VIDA Museums Vänner överlåts till VIDA Museum 

Den sittande styrelsen, revisorerna och valberedningen omväljs idag för kommande 
verksamhetsår till dess att eventuell ombildning slutgiltigt har skett. 

§ 10	 Valberedningens förslag till styrelse och revisorer 
Charles Puskaric presenterade valberednings förslag utifrån tankarna ovan. Bilaga 5. 
Mötet beslutade enligt förslaget. 

§ 11	 Val av valberedning 
Till valberedning för ett år omvaldes Eva Kellander och Charles Puskaric (sammankallande) 

§ 12	 Fastställande av årsavgift 
Styrelsen föreslog att årsavgiften för 2020 ska vara oförändrad 200 kr per person eller 	
350 kronor för två personer på samma adress.  
Mötet beslöt enligt styrelsens förslag. 

§13	 Fastställande av avgift till museet 
Styrelsen föreslog att föreningens årsavgift 2020 till VIDA Museum ska vara oförändrad dvs 
80 kronor per medlem för fria entréer till museet.  
Mötet beslöt enligt styrelsens förslag. 



§ 14	 Ärenden från medlemmarna 
Inga anmälda ärenden från medlemmarna hade inkommit. 

§ 15	 Mötet avslutas 
Årsmötets ordförande förklarade mötet avslutat. 

Hampus Vallien berättade om säsongens utställningar och program. Joppe Wiberg sålde 
lotter till medlemslotteriet där en silverkanna är skänkt av silversmeden Karlheinz Sauer. 
Dessutom utlottas ett halsband, som föreningen VIDA Museums Vänner inköpt. Även 
halsbandet är tillverkat av Karlheinz Sauer. Lotterna kommer endast att säljas på 
medlemsträffar. 

De närvarande medlemmarna bjöds därefter på rosévin/fläderdryck och chokladdoppade 
jordgubbar från Johannas Choklad. 

Britt-Mari Idensjö	 	 	 	 	 	 Lenamarie Wikström 
Mötesordförande	 	 	 	 	 	 Mötessekreterare 

Justeras: 

Maud Lindegårdh Puskaric	 	 	 	 	 Heidi Persson 



VIDA MUSEUMS VÄNNER Årsmöte den 16 juni 2019 

2018 års styrelse har bestått av 

Britt-Mari Idensjö 

Peter Adiels 

Peter Brusewitz 

Lena Lundgren 

Per Jakob Wiberg  

Lenamarie Wikström 

Revisorer 

Lars Graffner  

Sune Jonzén 

Revisorssuppleant 

Hans Ahlin 

Valberedningens förslag till styrelse 2019: 

Britt-Marie Idensjö Ordförande för ett år (omval) 

Peter Adiels  Tidigare vald för ytterligare 1 år 

Lena Lundgren Tidigare vald för ytterligare 1 år 

Per Jakob Wiberg Ledamot för 1år (omval) 

Lenamarie Wikström Ledamot för 1 år (omval) 

Valberedningens förslag till revisorer för 2019: 

Ordinarie revisorer: 

Lars Graffner  Omval 1 år 

Sune Jonzén  Omval 1 år 



Revisorssuppleant : 

Hans Ahlin  Omval 1 år 

Stora Rör den 15 juni 2019 

Charles Puskaric   Eva Kellander  


