
Svenska Imagoföreningen 
 

Protokoll Årsmöte Svenska Imagoföreningen 2017-02-04 

Närvarande: Mats Willers, Maria Willers, Tomas Burvall, Suzanne Gieser, Annika 

Sibring, Gunilla Önneby 

Plats: Själagårdsgatan 8 B, Willers lägenhet Gamla stan Stockholm  

 

1. Till mötesordförande valdes Suzanne Gieser och till sekreterare för stämman 

valdes Annika Sibring 

 

2. Röstlängden fastställdes och bifogas protokollet 

 

3. Till justeringsmän valdes Gunilla Önneby och Maria Willers 

 

4. Stämman beslöt att mötet utlysts i ordning 

 

5. Styrelsen förelägger redovisningshandlingarna för det gångna året. 

Mötesordförande Suzanne läser upp verksamhetsberättelsen.  

 

6. Mats Willers läser upp revisorns berättelse i vilken styrelsen bifalles 

ansvarsfrihet. 

Årsmötet fastställer rörelseresultat och balansräkning med ett resultat om en 

förlust med SEK 6.194kr för år 2016. 

 

7. Årsmötet beslutar att 2016 års förlust tas upp i den löpande räkningen, i 

enlighet med tidigare års praxis. 

 

8. Årsmötet beslutar om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 

 

9. Mats Willers har ett (1) år kvar av sin mandatperiod som ordföranden. Tomas 

omvaldes till ordförande på 2 år. Sittande ledamöter Suzanne Gieser har ett 

(1) år kvar av sin mandatperiod som ordinarie styrelseledamot. Anna Odén 

och Marie-Louise Larsson. omvaldes som ordinarie ledamöter på två (2) år.  

Årsmötet beslutar omvälja Annika Sibring och Jessica Hård till 

styrelsesuppleant för ytterligare en period om ett (1) år, liksom att nyvälja 

Gunilla Önneby till samma funktion för en period om ett (1) år. 

 

10. Till revisor omväljs sittande Richard König för ännu en period om ett (1) år. 

Revisorssuppleant valdes ej. 

 

11. Årsmötet beslutar om oförändrad årsavgift för 2017. Dvs medlemsavgift 100 kr 

och serviceavgift 300 exklusive moms. 

 



Svenska Imagoföreningen 
 

12. Årsmötet beslutar att välja om sittande valberedningsmedlemmar Hannah 

Engel och Maria Willers för en period om ett (1) år. 

Förslag till ny ledamot i valberedningen föreslås någon av Therese 

Hermansson eller Mahnaz Taheri. Det uppdras åt styrelsen att utreda detta. 

 

13. Övriga ärenden 

Synpunkt på styrelsens medlemsbrev om tankar kring föreningens relation till 

IRI, liksom om ett eventuellt utträde ur densamma har inkommit från Bo 

Hultqvist. 

Vidare har Norska Imagoföreningen informerat att de lägger ned sin 

verksamhet. 

Årsmötet beslutar att höra med Norska föreningen om deras intresse att låta 

sina medlemmar gå över till oss. 

 

Årsmötet beslutar vidare om ett namnbyte av Svenska Imagoföreningen. 

Namnbytet ska ge möjlighet att arbeta bredare men samtidigt fortsatt vara en 

del av IRI. 

 

14. Årsmötet avslutas 

 

 

 

 

 

______________________    

Årsmötets sekreterare    

Annika Sibring 

 

 

 

______________________   ___________________ 

Justeringsman    Justeringsman 

Gunilla Önneby    Maria Willers 

 

 

 

 


