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Första Årsmötet  

Protokoll  
Vid bildandet av den ideella föreningen  

Linköpings klosters vänner  
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1. Mötets öppnande 

Interimsstyrelsens ordförande Karin Björk hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

 

 

2. Handlingar 

Interimsstyrelsens ordförande frågade om alla hade fått de handlingar som låg till 

grund för mötet:  

 

1) Inbjudan till bildandet av den ideella föreningen Linköpings klosters Vänner samt 

2) Förslag till stadgar.  

 

Mötet svarade ”Ja”. 

 

 

3. Godkännande av dagordning 

Mötet beslutade att godkänna dagordningen. 

 

 

4. Närvarolista 

Följande personer bildar föreningen Linköpings klosters vänner varav sex närvarade 

vid det första årsmötet 29 maj 2019.  

 

Mats Fransson   VD  Vreta kloster  

Martin Lind   biskop emeritus  Lund 

Helena Aineskog   läkare  Umeå 

Lennarrrt Olausson  redovisningskonsult Jönköping 

Lina Gyllensvärd   civilingenjör  Varberg 

Martin Berntson   professor  Göteborg 

Ann-Charlotte Olsson Kvalitetsutvecklare Lysekil 

Martina Kohlin  Församlingsmusiker Jönköping 

Närvarande vid årsmötet 

Sofia Morberg Jämterud  TD präst   Linköping 

Kristina Bergvall   socionom  Bestorp 

Emanuel Eriksson   kommunikatör Bjärka-Säby 

Karin Björk   präst  Västervik 

Anna Toivonen   präst  Norrköping 

Therése Olsson   Linköpings kloster Linköping 

 

5. Funktionärer  
Val av det första årsmötets ordförande, sekreterare och justerare: 

 

Mötet beslutade att utse Karin Björk till mötesordförande. 

  

Mötet beslutade att utse Anna Toivonen som mötessekreterare. 

  

Mötet beslutade att utse Emanuel Eriksson att tillsammans med ordförande justera 

protokollet.  
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6. Beslut om föreningens bildande  

Mötesordförande berättade om bakgrunden till initiativet till bildandet av den ideella 

föreningen Linköpings klosters vänner och dess ändamål.  

 

Mötet beslutade att bilda föreningen Linköpings klosters vänner. 

 

 

7. Stadgar  
Mötesordförande presenterade förslaget till föreningens stadgar. 

 

Mötet beslutade att anta stadgarna. 

 

 

8. Medlemsavgift  

Mötesordförande presenterade förslag till medlemsavgift och motivation till detta. 

Mötet beslutade att medlemsavgiften 400 kr.  

Mötet beslutade att medlemsavgiften främst ämnar understödja hyreskostnaden för 

Linköpings kloster.  

 

 

9. Val av styrelse 
Therése Olsson presenterade förslag på personer till vänföreningens första styrelse för 

två år:  

 

Karin Björk  

Anna Toivonen 

Sofia Morberg   

Therése Olsson  

 

Mötet beslutade att anta förslaget på styrelse.  

 

Styrelsens konstituerande möte äger rum i anslutning till första årsmötet 29 maj 2019 

Linköpings kloster.  

 

 

 

10. Val av revisor  
Mötesordförande presenterar förslag till revisor samt suppleant till revisor:  

Lena Augustinsson, kyrkokamrer och revisor i diabetesföreningen i Västervik samt 

Ann-Charlotte Olsson, kvalitetutvecklare i Lysekil. 

Mötet beslutade att utse Lena Augustinsson till revisor och Ann-Charlotte Olsson till 

suppleant. 

 

 

  

11. Val av valberedning  

Mötesordförande föreslog att valberedningen består av Emanuel Eriksson. 

Mötet beslutade att utse Emanuel Eriksson till valberedning.  
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12. Föreningens ekonomi vid bildandet 29 maj 2019 
Föreningen har vid dess bildande 0 kr. 

 

 

13. Föreningens verksamhet 
Föreningens verksamhet består av att genom förbön och medlemsavgifter stödja 

Linköpings klosters vision samt sprida information om Linköpings kloster och om 

Linköpings klosters vänner.  

 

 

14. Övriga frågor  

Det fanns inga övriga frågor. 

 

 

15. Mötets avslutande  

Mötesordförande förklarar mötet avslutat. 

 

 

 

 

_____________________________________ 

Mötesordförande Karin Björk              

_____________________________________ 

Justerare Emanuel Eriksson 

 

_____________________________________ 

Sekreterare Anna Toivonen 

 

_____________________________________ 

Datum och ort Linköping  

 

 

 

 


