Årsmöte torsdagen den 27 februari 2020
Plats: Ekmansalen, EBC, Norbyvägen 14, Uppsala
Närvarande: 54 personer (bilaga 1)
1. Välkommen
Ordförande Ann-Mari Jönsson hälsade välkommen och meddelade att
antalet medlemmar i föreningen i år har ökat och passerat 600.
2. Årets bidrag till de Linneanska trädgårdarna
Anna Backman, museibutiksansvarig, presenterade projektet ”Vägvisning
på förgården i Linnéträdgården”, vilket årets bidrag på 30 000 kr ska
användas till. Medlen kommer att användas till planteringsfat och
växtportal, samt formgivning av skyltar.
3. Gammal boskapsmedicin med fokus på sent 1700-tal
Lars-Erik Appelgren, professor emeritus i veterinärmedicin, höll ett
mycket intressant föredrag om gammal boskapsmedicin, med fokus på
sent 1700-tal och på några av de läkemedel som beskrivits av Peter
Hernquist (1726–1808), veterinärmedicinens fader i Sverige. Det gavs
även referenser till Linnés skrifter i ämnet.
4. Årsmötets öppnande
Ordförande förklarade årsmötet öppnat. Ordförande meddelade att en av
föreningens grundare, Gunnar Wassén, avled den 16 oktober 2019 i en
ålder av 93 år och påbjöd en tyst minut.
5. Närvarolista
Närvarolistan som cirkulerat lades till handlingarna (bilaga 1).
6. Val av mötesordförande
Ann-Mari Jönsson valdes till mötesordförande.
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7. Val av mötessekreterare
Gunhild Bäck valdes till mötessekreterare.
8. Godkännande av föredragningslista
Beslut:
- att fastställa dagordningen.
9. Val av protokolljusterare
Föreslogs Maj-Britt Hedin och Kerstin Mickelsson.
Beslut:
- att välja Maj-Britt Hedin och Kerstin Mickelsson till
protokolljusterare.
10. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
Kallelse till årsmötet ska utfärdas minst 14 dagar innan. Kallelsen
skickades med post och delades ut den 7 februari och konstaterades
därmed ha utlysts enligt stadgarna.
11. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2019
Verksamhetsberättelsen för 2019 utsändes med årsmöteshandlingarna.
Beslut:
- att med godkännande lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna
(bilaga 2).
12. Ekonomisk berättelse för år 2019
Den utdelade ekonomiska berättelsen presenterades av skattmästaren
Mats Eriksson.
Beslut:
- att årets underskott läggs till det balanserade resultatet.
- att godkänna den ekonomiska berättelsen och lägga den till
handlingarna (bilaga 3).
13. Revisionsberättelse för år 2019
Revisionsberättelsen lästes upp av revisor Kerstin Forss. Revisorerna
förordade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
Beslut:
- att lägga revisionsberättelsen till handlingarna (bilaga 4).
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14. Fråga om ansvarsfrihet för 2019 års förvaltning
Beslut:
- att ge styrelsen ansvarsfrihet för år 2019 års förvaltning.
15. Fastställande av årsavgift för år 2021
Förslag om oförändrad årsavgift för år 2021.
Beslut:
- att fastställa årsavgiften för år 2021 till 150 kr för medlem och 50 kr
för familjemedlem på samma adress.
16. Val av ordförande för år 2020
Valberedningens förslag (bilaga 5), som föredrogs av Torleif Ingelög, var
omval av Ann-Mari Jönsson till ordförande för 1 år.
Beslut:
- att välja Ann-Mari Jönsson till ordförande för år 2020.
17. Val av styrelseledamöter för åren 2020–2021
Valberedningen föreslog till styrelseledamöter, omval av Cecilia
Bergström, Christina Grusell Österberg, Gunhild Bäck och Ingvar
Svanberg för en period av 2 år, samt nyval av Lars Holmer för en period
av 2 år. (bilaga 5)
Beslut:
- att välja Cecilia Bergström, Christina Grusell Österberg, Gunhild
Bäck, Ingvar Svanberg och Lars Holmer till styrelseledamöter för åren
2020–2021.
18. Val av revisorer
Valberedningen föreslog omval av Kerstin Forss och Olle Klaar som
ordinarie revisorer för 1 år, samt omval av Anja Rautenberg som
revisorssuppleant för 1 år.
Beslut:
- att välja föreslagna personer till revisorer samt revisorssuppleant för år
2020.
19. Val av ledamöter till valberedningen
Till valberedning föreslogs omval av Torleif Ingelög och Eva Willén,
samt nyval av Ib Rasmussen för 1 år.
Beslut:
- att välja föreslagna personer som ledamöter i valberedningen för 2020
med Torleif Ingelög som sammankallande.
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20. Av styrelsen väckta förslag
Inga förslag förelåg.
21. Av enskilda medlemmar väckta förslag
Inga förslag förelåg.
22. Linnés vänner pris 2020
Linnés vänner pris 2020 på 5000 kr tilldelades Britt Eklund för hennes
stora kunskaper om 1700-talets dräktskick inom de högre stånden och
hennes omfattande arbete med att sy tidstrogna 1700-taldräkter av hög
klass.
23. Övriga frågor
Inga övriga frågor fanns anmälda.
24. Årsmötets avslutande
Ordförande avtackade avgående ledamoten Eje Rosén och
programgruppens Petra Holmgren Reichler med blommor. Ordförande
tackade för året som gått och förklarade årsmötet avslutat. Medlemmarna
erbjöds som gåva ett exemplar av boken: Herr archiatern och riddaren
Linnæus i Lärda tidningar 1745–1780 / redaktör: Ove Hagelin.
Uppsala dag som ovan

Ann-Mari Jönsson
Ordförande

Gunhild Bäck
Sekreterare

Justeras:

Maj-Britt Hedin

Kerstin Mickelsson
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