
Protokoll fört vid Postmusei Vänners årsmöte tisdagen den 15 mars 2022

§ 1 Årsmötet öppnas
Ordförande Jonas Reiner öppnar mötet och hälsar alla de närvarande välkomna. 
Speciellt välkomnas museirepresentanterna Malin Valentin och Vivi Nybom.

Ordförande påminner om att verksamhetsberättelsen delas ut på plats inför mötet 
och hoppas att alla tagit ett eget exemplar. Därefter går han igenom dagens program 
som startar med årsmötesförhandlingar och fortsätter med kaffe och kaka för att 
avslutas med ett föredrag av Malin Valentin och Vivi Nybom om Postmuseihuset i 
kvarteret Penelope. Ett föredrag om husets historia och den förestående grund-
förstärkningen och upprustningen av lokalerna. 
Ordförande nämner att årsmötet återgår till ordinarie tidpunkt efter att ha genomförts i 
november förra året pga pandemin.

§ 2 Frågan om mötet är behörigen utlyst
Kallelsen till årsmötet sändes med informationsbladet som skickades ut under januari 
2022. På fråga om mötet anses utlyst enligt stadgarna svarar stämman positivt.

§ 3 Val av ordförande för årsmötet
Till ordförande för årsmötet väljs Jonas Reiner som därmed leder hela årsmötet.

§ 4 Val av vice ordförande för årsmötet
Årsmötet godkänner att vi inte väljer någon vice ordförande för mötet.

§ 5 Val av sekreterare
Till sekreterare under årsmötet väljs Leif Ruud.

§ 6 Val av justerare
Cajsa Ojakangas och Tobias Rein väljs till justerare tillika rösträknare att med 
ordförande justera årsmötesprotokollet.

§ 7 Fastställande av dagordningen
Förslaget till dagordning som visas via skärm fastställs.

§ 8 Protokoll från förra året
Förra årets protokoll godkänns och läggs till handlingarna.



§ 9 Framläggande av verksamhetsberättelsen för 2021
Mötesordförande hör med årsmötet om det finns några kommentarer eller frågor runt 
redovisningen i berättelsen.   
Verksamhetsberättelsen läggs med godkännande till handlingarna.

§ 10 Framläggande av den ekonomiska rapporten för 2021
Styrelsens resultat- och balansräkning föredras av kassaförvaltaren Lennart Lundh. 
2021 års resultat visar ett underskott på 10 361 kronor. Fortsatt minskning av antal 
medlemmar och frivilliga bidrag tillsammans med något ökade kostnader för Post-
ryttaren bidrar till förlusten. Största kostnadsposten är framtagandet av Postryttaren. 
Postmuseum har fått ett bidrag om 62 500 kronor och har under året scannat 
posthusritningar. Avslutningsvis konstaterar Lennart L att balansräkningen är stabil 
med ett eget kapital på 580 522 kronor.

§ 11 Revisionsberättelsen
Revisionsberättelsen för 2021 föredras av Jan-Ove Brandt som tillsammans med Jan 
Billgren finner årsbokslutet för 2021 utan anmärkning och föreslår att styrelsen 
beviljas ansvarsfrihet. 

§ 12 Fastställande av resultat- och balansräkning, Årsbokslut
Årets resultat- och balansräkning fastställs. Mötet beslutar att årets resultat, ett 
underskott på 10 361 kronor förs över i kommande års räkenskaper.  

§ 13 Ansvarsfrihet
Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för föregående års förvaltning.

§ 14 Skrivelser och motioner
Inga motioner har kommit in.

§ 15 Budget 2022
Lennart Lundh presenterar budgeten för 2022. Intäkterna är beräknade till 175 000 
kronor och kostnaderna till 200 000 kronor, ett förväntat underskott på 25 000 kronor. 
Årsavgiften beräknas ge intäkter på 165 000 kronor och frivilliga bidrag 10 000 kr.

§ 16 Årsavgiften
Styrelsen föreslår oförändrad årsavgift för 2023. 250 kronor för enskild medlem och 
350 kronor för familjemedlemskap. Förslaget godkänns av årsmötet.

§ 17 Information från Postmuseum
Informationen sker via föredraget som kommer att handla om de förändringar som 
postmuseibyggnaden kommer att genomgå från och med att museet stänger 1 april 
och fram till november i år.

§ 18 Val av ordförande för tiden fram till årsmötet 2023
Mats Ingers som representant för valberedningen föreslår omval av Jonas Reiner 
som ordförande för föreningen. Valberedningens förslag godkänns.

§ 19 Val av styrelseledamöter fram till årsmötet 2024
Valberedningen föreslår vidare omval för två år av Lars Liwendahl, Lennart Lundh, 
Tomas Karlsson, Karin Nygren och Tobias Rein. Valberedningens förslag godkänns.

§ 20 Val av revisorer 



Valberedningen föreslår omval av Jan-Ove Brandt och Jan Billgren på ett år. 
Föreslagna personer godkänns.

§ 21 Val av revisorssuppleant 
Valberedningen föreslår omval av Sören Andersson på ett år.
Förslaget godkänns.

§ 22 Val av valberedning
Mötesordförande föreslår omval på ett år av Gunnar Lithén (sammankallande), Ulla 
Lundqvist och Mats Ingers. Posten som suppleant föreslås under året vara vakant. 
Förslagen godkänns.

§ 23 Övriga frågor
Inga övriga frågor förutom att Göran Heijtz berättar om artiklarna i årets Postryttare. 

§ 24 Årsmötet avslutas
Mötesordförande avslutar årsmötet och bjuder in till kaffe och välkomnar alla tillbaka 
till ett föredrag av Malin Valentin och Vivi Nybom.

Stockholm som ovan                                            Justeras:

Leif Ruud                  Jonas Reiner                  Tobias Rein                Cajsa Ojakangas                      


