Birgittastiftelsen Årsmöte 2018
Protokoll från årsmöte lördagen den 5 maj 2018 i Vadstena
Plats: Klosterhotellets Konventstuga i Vadstena
Närvarande: se närvarolista.

1. Birgittastiftelsens ordförande Fredrik Vahlquist öppnade mötet.

2. En lista över närvarande medlemmar tillika röstlängd upprättades.
3. Fråga om mötet utlysts i enlighet med stadgarna besvarades med ja.
4. Till ordförande för mötet valdes Kicki Torstensson och till sekreterare valdes Berit
Ljunggren.
5.

Eva Andrén Forsmark och Yvonne Carlsson valdes jämte ordföranden till
justeringspersoner för dagens protokoll tillika rösträknare.

6. Dagordningen godkändes.

7. Frågan om förslag till nya stadgar för Birgittastiftelsen kunde antas besvarades
med ja.
8. Birgittastiftelsens -Årsredovisning för räkenskapsåret 2017- hade tidigare utsänts
och fanns även tillgänglig vid mötet. Skattmästaren Bo Ribers lämnade en redogjorde för balans- och resultaträkning.
9. Skattmästare Bo Ribers föredrog revisionsberättelsen.

10. Årsmötet beslutade fastställa balans- och resultaträkning för år 2017.
11. Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
12. Till ordförande för ett år valdes Fredrik Vahlquist.
13. Till ledamöter för två år valdes Kjell Blückert, Peter Carelli och Berit Ljunggren.
Till suppleanter för två år valdes Per-Eric Lindgren.
14. Till ledamöter för ett år valdes Yvonne Carlsson, Olle Ferm och Bo Ribers. Till
suppleant ett år valdes Gunilla Carlsson och Susanne Hult Boman.

15. Till revisor valdes Sture Larsson och till revisorssuppleant Carl-Johan Sandberg,
båda från Motala Revisionsbyrå.
16. Till valberedning valdes Kicki Torstensson och Per Våtz och till suppleant valdes
Eva Andrén Forsmark.
17. Årsmötet beslutade om oförändrad årsavgift, dvs. 200 kr för enskild medlem, 300
kr för familjer och för ständigt medlemskap 2 000 kr.
18. Museichef Markus Lindberg redovisade planerad verksamhet kommande år. Information om detta hade också skriftligt gått ut till alla medlemmar i samband med
kallelsen till årsmötet
19. Ordförande Fredrik Vahlquist informerade om att tack vare ett idogt arbete av
Jan-Erik Nylund och Andreas Ingman så fanns nu en ny hemsida på plats.
www.birgittastiftelsen.se. Det meddelades även att Jan-Erik Nylund, Julia Sigurdsson och Sune Zachrisson under året kommer att avsluta det bokprojekt som ska resultera i en rikt illustrerat guidebok om det medeltida klosterområdet.
Julia Sigurdson informerade också om att hon skrivit en ny bok – Kvinnor i heliga
Birgittas fotspår-. Bokrelease i sommar.
20. Årsmötet avslutades.
I anslutning till årsmötet delades 2018 års Birgittapris ut till Birgittaforskarna fil.
dr. Ingela Hedström, Uppsala universitet och docent Sara Risberg, Stockholms
universitet. De höll var sitt uppskattat anförande i anslutning till årsmötet.
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