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PROTOKOLL   
fört vid årsmötet med Svensk-Lettiska föreningen onsdagen den 28 april 2010  
i Lettiska hjälpkommitténs lokaler, Wallingatan 34, Stockholm. 
 
Närvarande var 17 medlemmar förutom en representant från föreningens samarbetspartner 
Litauiska föreningen i Sverige.    
 
Föreningens ordförande Martin Ancons hälsade alla välkomna och öppnade mötet kl 18.15.          
             Röstlängden ansågs vara fastställd. 
 

1. Till ordförande för mötet valdes Martin Ancons och till att föra dagens protokoll 
valdes Astrid Sköldebring. 

 
2. Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes Ann Mari Lindqvist samt Kjell 

Rindar.  
 

3. Mötet ansågs vara behörigt utlyst, dock förekom anmärkning om att revisorernas 
berättelse samt förslag till budget för 2010 ej var medlemmarna tillgänglig en vecka 
innan årsmötet.    

 
4. Föredragningslistan fastställdes med vissa tillägg. 

 
5. Styrelsens verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse för 2009 föredrogs och                    

godkändes.  
 

6. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste 
verksamhets/räkneskapsåret lästes upp. 

 
7. Årsmötet beslutade bevilja ansvarsfrihet för styrelsen för 2009-års verksamheten.  

 
8. Medlemsavgiften beslutades vara oförändrad 150 kronor per år för enskild medlem 

och  500 kronor för juridisk person.    
 

9. Det i förväg utskickade förslaget till verksamhetsplan och förslag till budget för det                           
kommande verksamhetsåret/räkneskapsåret fastställdes.   Årsmötet antog ett 
tilläggsyttrande som stipulerar att styrelsen skall arbeta för att Baltikumdagen ej 
orsakar ett underskott i föreningens tillgångar samt att bokförsäljning sätts upp som 
en enskild intäktspost i budgeten. 



 
 

10.   a)  Årsmötet beslöt (med reservation av Kerstin Aronsson) att erbjuda familje-  
        medlemskap i föreningen.  

  
             b)  Motionen om att ändra proceduren för upptagning av medlemmar i föreningen  
                       röstades ner av årsmötet.   
 
              c)   Beträffande frågan om arkivering av föreningens handligar beslöt årsmötet 
                       att uppdraget fullföljs av Erling Johansson och Lars Hjeltman genom att        

handlingarna överförs till arkivvårdande (d v s svenska Riksarkivet) 
myndighet.   Erling Johansson avtackades för sitt arbete av ordförande Martin 
Ancons med en blombukett.  
 

        d)  Årsmötet beslöt att erbjuda tidigare ordföranden i föreningen Göran Stenfelt   
samt  John Crafoord  hedersmedlemskap.    

 
 

11.   VAL 
 
        a.  Val av 4 ledamöter för en tid av 2 år.  Valdes i enlighet med styrelsens  

förslag  (i avsaknad av valberedning)  Martin Ancons,  Maija Grinbergs, 
Conny  Mörke och Valdis Pavulans.   

               
              b.    I styrelsen finns dessutom Diana Krumins-Engstedt, Lars Hjeltman och  
                Astrid Sköldebring, valda 2009 för en period av 2 år.   

 
              c.   Till suppleanter för en tid av 1 år valdes Madeleine Ågren och Mudite 

    Hoogland-Krasts i  nämnd turordning. 
 

              d.  Till revisorer och för en period av 1 år valdes Johan Bergkvist och Kerstin  
                   Aronsson.  

 
              e.  Till valberedningen valdes Leo Eriksson och Kjell Rindar, med den sistnämnde  
                   som sammankallande.    

 
        12.      Ordförande Martin Ancons  avslutade årsmötet, som följdes av förfriskningar 
                   och  därefter ett mycket uppskattat  kåseri av Kjell Rindar beträffande hans  
                   mångåriga lärargärning i Lettland.                                                                                                              

               
Stockholm den 28 april 2010 
 
 
______________________                                 _____ ___________________ 
Martins Ancons   Astrid Sköldebring 
 
 
Justeras: 
 
_______________________                          ___________________________                                                                           
Anne-Marie Lindquist   Kjell Rindar              


