
Protokoll till föreningen FUISM:s årsmöte 
Tid: 14 mars 2016 kl 10.00 – 11.00 
Plats: Östasiatiska museet, Stockholm 
 
Dagordning: 
§ 1. Mötets öppnande 
Sofia Dahlqvist öppnar mötet 
 
§ 2. Fastställande av röstlängd 
 
 
§ 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
Sofia Dahlqvist och Linda Noreen. 
 
§ 4. Val av två justeringspersoner 
Madelene Bäckman, Arkdes och Stina Flink, Upplandsmuseet. 
 
§ 5. Fastställande av dagordningen 
Dagordningen fastställes 
 
§ 6. Frågan om årsmötet är behörigen sammankallat 
Ja 
 
§ 7. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2015 
Linda Noreen läser verksamhetsberättelsen och den läggs till handlingarna. Lägg till i 
verksamhetsberättelsen att Fuism gått in med medel i Name-projektet. 
 
§ 8. Revisionsberättelsen för år 2015 

Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för 2015. 

Rikard Borg går igenom balansrapporten för 2015. Se bilaga. 

Styrelsen beviljas ansvarsfrihet gällande ekonomin för 2015 av sittande möte. 

 

 
§ 9. Val av styrelse för verksamhetsåret 2016-2017 
Lars Annersten, valberedelsen (tillsammans med Christina Shearer som inte kunde närvara på mötet) 
redovisar förslag på styrelsemedlemmar 2016-2017: 
 
Lena Lindgren, vice ordförande kontakt mellan 
Rikard Borg, kassör 
Kari Arnekleiv, medlemsansvarig 
Ingela Ögren Weinmar, kontakt norr 
Anna-Vera Nylund, kontakt Stockholm 
Julia Gunnarsdottir, sekreterare och arkivansvarig 
Sofia Flinkfeldt, web och Facebook ansvarig 
Susanna Zidén, ordförande (väljs in 1 år) 
Linda Noreen, sekreterare 
Jannicke Fyhr, kontakt väst 
Elisabeth Korsander, Bohusläns museum,  suppleant 
Anna Lönnkvist, Ystads konstmuseum, suppleant och kontakt syd 
 
Godkännes av sittande möte. 
 
 
 
§ 10. Val av revisorer och revisorssuppleant 

Förslaget Hanna Nydahl (2 år) och Åsa Thunström (2 år) suppleant Petri N 

Godkännes. 



 

11 Valberedning;  

Sofia Dahlqvist, EvaTua Ekström och Jessica Andersson Sjögéren. 

Godkännes. 

 

12; Fastställande av medlemsavgiften för år 2017 

Den nuvarande ordinarie medlemsavgiften/år är 300 kr, 150kr för student. Förslag från 

styrelsen är att samma avgifter godkännes med tillägg att timanställda också kan ingå i den 

billigare avgiften på 150kr.  

Förslaget godkännes av sittande möte.  

Ändringen genomförs from 2017. 

 

13 Övriga frågor: 

Punkten utgår pga. avsaknad av inlämnade övriga frågor. 

Information om styrelsens pågående diskussion kring individuellt medlemskap samt 

institutionellt medlemskap. Uppmaning till medlemmarna att höra av sig till styrelsen om frågor 

kring detta. 

14. mötet avslutas 

 


