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PROTOKOLL   
fört vid årsmötet med Svensk-Lettiska föreningen onsdagen den 1 april 2009  
i Lettiska hjälpkommitténs lokaler, Wallingatan 34, Stockholm 
 
Närvarande var 15 medlemmar inkl. en representant från Svenska Varpaförbundet, samt 
Anders Hjemdahl från föreningen Upplysning om Kommunismen (UOK).    
 
Föreningens ordförande Martin Ancons hälsade alla välkomna och öppnade mötet kl 18.15.          
             Röstlängden ansågs vara fastställd. 
 

1. Till ordförande för mötet valdes Göran Stenfelt och till att föra dagens protokoll 
valdes Astrid Sköldebring. 

 
2. Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes Conny Mörke. 

 
3. Mötet ansågs vara behörigt utlyst. 

 
4. Föredragningslistan fastställdes. 

 
5. Styrelsens verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse för 2008 föredrogs och                    

godkändes.  
 

6. Revisorernas berättelse lästes upp. 
 

7. Årsmötet beslutade bevilja ansvarsfrihet för styrelsen för 2008-års verksamheten.  
 

8. Medlemsavgiften beslutades vara oförändrad 150 kronor per år för enskild medlem 
och  500 kronor för juridisk person.    

 
9. Den i förväg utskickade förslag till verksamhetsplan och förslag till budget för det                           

kommande verksamhetsåret/räkneskapsåret fastställdes.  
 

10. a)  En motion inlämnad av Erling Johansson samt styrelseförslag beträffande 
arkivering av föreningens handlingar godkändes. 

       
      b)  Det beslutades att frågan om familjemedlemskap som framlades vid förra årets                            
           årsmöte dras tillbaka. 
       



      c)   Årsmötet beslutade att antal styrelseledamöter blir oförändrat.  
 
 
12.   VAL 
 
        a.  Val av 3 ledamöter för en tid av 2 år.  Valdes i enlighet med valberedningens 
             förslag Diana Krumins-Engstedt, Lars Hjeltman och Astrid  
             Sköldebring.   
 
              I styrelsen finns dessutom Martin Ancons och Conny Mörke, valda 2008 för   
              en period av två år.   
 
           b.   Till fyllnadsval efter Kerstin Aronsson som avgår och för en period av 1 år    
               valdes Rita Sprudzs.  
   
            c.  Till fyllnadsval efter Daina Zaidi som avgått och för en period av 1 år  
                  valdes Maija Grinbergs. 
 
           d.   Till suppleanter för en tid av 1 år valdes Leo Eriksson och Kjell Rindar i  
                  nämnda turordning. 
 
            e.  Till revisorer och för en period av 1 år omvaldes Göran Grahn och  
                  Jan Lennmarker. 
 
             f.  Till valberedningen valdes Rune Bengtsson och Mitzi Gibson, med  
                  Rune Bengtsson som sammankallande.   
 
13.       Martin Ancons tackade de avgående styrelseledamöterna Kerstin Aronsson, 
             Rune Bengtsson (frånvarande) och Erling Johansson för den tid de verkat i           
             styrelsen.   Slutligen avtackades mötesordförande Göran Stenfelt för ett väl  
             genomfört årsmöte.  
 
14.        Ordförande Martin Ancons  avslutade årsmötet, som följdes av ett mycket                                          
              intressant föredrag av Anders Hjemdahl om det arbete som UOK,  
              Föreningen för upplysning om kommunismen, bedriver i Sverige och   
              utomlands.   
 
 
Stockholm den 1 april 2009 
 
 
______________________                                      ____________________ 
Göran Stenfelt   Astrid Sköldebring 
 
 
 
Justeras: 
 
_______________________                                                                                      
Conny Mörke 
 



                
 
 
 
 

 


