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Närvarande: Se bilaga 1!
§1

Årsmötets öppnande. Ulf Swanstein hälsar alla hjärtligt välkomna till det på
grund av coronavirus uppskjutna årsmötet för år 2019. Detta sker coronasäkert i
en stor sal med glest mellan stolarna. Första delen av mötet består av först den
formella delen och sedan delen som handlar om framtiden.

§2

Godkännande av kallelse och föredragningslista. Godkänns i laga ordning.

§3

Val av mötesordförande. Stående ordförande Ulf Swanstein väljs.

§4

Val av mötessekreterare. Margaretha Strandmark väljs.

§5

Val av justeringsman tillika rösträknare. Eva Åsare utses.

§6

Styrelsens verksamhetsberättelse. Denna har sänts ut i samband med kallelsen
och finns också på hemsidan. Den godkänns.

§7

Ekonomisk redovisning och revisionsberättelse. Den ekonomiska
redovisningen delas ut, gås igenom och godkänns. Se bilaga 2!
Revisionsberättelsen för år 2019 läses upp och revisorerna föreslår ansvarsfrihet
för styrelsen. Se bilaga 3!

§8

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för år 2019. Ansvarsfrihet beviljas.

§9

Fastställande av årsavgift för år 2021. Årsmötet beslutade att årsavgiften
fortsatt är 100 kronor för år 2020 och höjs till 200 kronor för år 2021.

§ 10

Val av ordföranden för år 2020. Ulf Swanstein väljs.

§ 11

Val av styrelseledamöter för tre år till år 2023. Maj-Britt Andersson
(ledamot), Bodil Ohlsson (ledamot) och Berlith Persson (ledamot) väljs.

§ 12

Val av styrelsesuppleanter för ett år till år 2021. Anders Varenius och
Ann-Christin Persson väljs.

§ 13

Val av revisorer till 2021. Eva Jonsson och Ingrid Sjöberg väljs.

§ 14

Val av revisorsuppleant till 2021. Gunilla Johansson väljs.

§ 15

Val av valberedning. Birgitta Nilsson och Marianne Skoog väljs.

§ 16

Framtidsfrågor. Region Skåne stödjer inte museets verksamhet från och med
den 1/10 2020. Föreningen har arbetat för att finna en lösning angående
hyreskostnaden till Våge Svensson men inte lyckats och föreslog därför att
avveckla föreningen. Ett nytt förslag har emellertid framförts av Våge Svensson
om att erbjuda gratis hyra fram till 30/6 2021 om föreningen står för
driftskostnaderna bestående av el, vatten och värme (125000 kronor).
Driftskostnaderna betalas den 31/10 2020 och 28/2 2021. Utöver detta får
föreningen stå för kostnader för städ, bredband och larm. Styrelsen bedömer att
vi klarar dessa kostnader med hjälp av sponsring från Mjölkdroppen (100000
per år för 2021, 2022, 2023) och Helsingborgs kommun (30000 för år 2020
sannolikt mer 2021) samt medlemsavgifter.
Eva Åsare undrar om det är möjligt att få tillbaka Helsingborgssakerna som
fanns en gång från Kulturen i Lund. Föreningen har ett muntligt avtal med
regionen om att få behålla utställningarna som de är genom att fortsätta att låna
materialet. Vi är fria att utveckla utställningarna eftersom avtalet med regionen
löpt ut och vi har rätt att låna in från föremålssamlingarna, men vi måste ha en
mer långsiktig lösning på verksamheten innan vi ändrar något.
Ulla-Beth Nilson, Kirsten Wallin Persson och Rolf Lundgren frågar om
ytterligare sponsring. Styrelsen kommer att begära 100000 från kommunen för
år 2021. McNeal har ett avtal med Våge angående hyra av källaren som
föreningen inte är inblandad i. De betalar 10000 kronor till föreningen för att få
besöka utställningarna. Styrelsen har undersökt om det är möjligt att erhålla
bidrag från Dunkers fonder men det är inte förenligt med deras stadgar.
Ronny Karlsson berättade att några från styrelsen träffade Jan Björklund och
Maria Ward (Socialdemokratiska partiet) samt Claudia Velásquez
(vänsterpartiet) i förra veckan för att visa museet och diskutera möjligheter för
fortsatt verksamhet. Jan Björklund lovade att under hösten lyfta frågan i
kommunfullmäktige.
Ulf Swanstein har fortsatta kontakter med Carl J. Sonesson. Ulf förslag är att
regionen borde köpa tillbaka byggnaden och sedan skänka den till Helsingborgs
stad. Carl J. Sonesson har meddelat att han inte som det ser ut just nu kan få
majoritet för ett sådant förslag i regionen.
Berlith Person menar att en väg att gå är kommunikation genom att bl.a.
”bombardera pressen” , vilket hittills gett resultat i form av tre artiklar.

Eva Åsare framhåller att fina artiklar publicerats, att styrelsen bör kalla till
presskonferens och att vi ska visa tacksamhet till Våge som än en gång räddar
verksamheten om än tempoärt.
a) Styrelsens förslag om avveckling av föreningen återtages. Närvarande
medlemmar röstade enhälligt ja.
b) Styrelsens förslag om att anta Våges erbjudande om fortsatt drift enligt
ekonomiska förutsättningar av verksamheten från och med 1/10 2020
till 30/6 2021. Närvarande medlemmar röstade enhälligt ja.

§ 17

Avhopp. Ewa Wihlborg och Jerker Ahlin lämnar styrelsen. Enligt stadgarna ska
styrelsen bestå av sex ordinarie ledamöter och två suppleanter vilket uppfylls
utan nyval av de avhoppade.

§ 18

Två stycken hedersledamöter föreslås. Gun Ehlén och Jerker Ahlin väljs. Gun
Ehlén, Jerker Ahlin och Fredrik Fexner avtackades.

§ 18

Årsmötets avslutning. Ordföranden tackar för förtroendet och avslutar
årsmötet.

Ulf Swanstein
Ordförande

Justeras:

Eva Åsare

Margaretha Strandmark
Sekreterare

