
Protokoll fört vid MABBAS årsmöte 2022 
 

Datum: 28 mars 2022 

 

Plats: Digitalt via Teams    

 

Deltagande: 

Charlotta Dohlvik, Sjöfartsmuseet Akvariet och Göteborgs stadsmuseum 

Susanne Granlund, Eskilstuna Stadsmuseum 

Agneta Höglander, Sörmlands museum 

Michael Högström, Postmuseum 

Eva Lenneman, Spritmuseum 

Jim Löfgren, Östergötlands museum 

Petra Nygård, Stockholms Stadsmuseum 

Sofia Svalmark, Statens Försvarshistoriska Museer 

Lina Ålenius, Malmö Museer 

Deltagande via poströstning: 

Ana Durán, ABCD Kulturarv & Byggnadskultur 

Sofia Wendt, Västerbottens museum 

 
 

§ 1 Mötets öppnande 
Petra Nygård hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Eva Lenneman informerade 

om de inkomna två poströsterna. Sofia Wendt röstade ja och godkände samtliga punkter och 

förslag. Ana Durán röstade ja och godkände samtliga punkter förutom styrelsens förslag till 

gratis medlemskap för medlemmarna under 2023. Hon hade även lämnat en bilaga där hon 

utvecklade sin ståndpunkt, se punkt 20. 

§ 2 Val av mötesordförande 

Till mötesordförande valdes Petra Nygård. 

§ 3 Val av mötessekreterare 

Till mötessekreterare valdes Eva Lenneman. 

§ 4 Val av justerare 

Agneta Höglander och Lina Ålenius utsågs att tillsammans med ordföranden justera 

årsmötesprotokollet. 

§ 5 Fråga om mötets behöriga utlysande 

Årsmötet förklarades vara behörigen utlyst. 

§ 6 Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes. Mötet beslutade dock att ändra på ordningen och avhandla punkt 

11 i samband med punkt 20.  

§ 7 Verksamhetsberättelse för 2021 

Verksamhetsberättelsen lästes upp av sekreteraren och godkändes och lades till handlingarna. 



§ 8 Resultat- och balansräkning för 2021 

Resultat- och balansräkningen lästes upp av Agneta Höglander och lades till handlingarna. 

Föreningens ekonomi är stabil. Inga intäkter har kommit in under räkenskapsåret eftersom 

styrelsen beslutat att inga medlemsavgifter skulle tas ut på grund av pandemien. Kostnaderna 

har uppgått till 2 908 kr och behållning den 31/12 2021 var 101 037,60 kr. (Behållningen 

31/12 2020: 103 945,60). 

§ 9 Revisionsberättelse för 2021 

Revisionsberättelsen lästes upp av sekreteraren. Undertecknande revisor Lars-Erik Hansen 

tillstyrkte att föreningsstämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021. 

§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Årsmötet beslutade att lämna styrelsen ansvarsfrihet för 2021. 

§ 11 Fastställande av medlemsavgifter för 2023 

Frågan om medlemsavgifterna för 2023 sköts till punkt 20 på dagordningen. 

§ 12 Val av ordförande  

Petra Nygård omvaldes till föreningens ordförande för två år. 

§ 13 Val av ordinarie styrelseledamöter 

Susanne Granlund (Eskilstuna Stadsmuseum) nyvaldes som ordinarie styrelseledamot för en 

tid av två år. 

 

Karin Norberg (Krigsarkivet, Riksarkivet), Sofia Svalmark (Flygvapenmuseum), och  

Ana Durán (ABCD Kulturarv & Byggnadskultur) omvaldes för en tid av två år som ordinarie 

styrelseledamöter. 

 

Eva Lenneman (Spritmuseum) och Lina Ålenius (Malmö museer) omvaldes vid årsmötet 

2021 för en tid av två år och kvarstår därmed som ordinarie styrelseledamöter mandattiden ut. 

 

Agneta Höglander (Sörmlands museum) avgick som ordinarie styrelseledamot. 

 

§ 14 Val av styrelsesuppleanter 
 
Sofia Wendt (Västerbottens museum) nyvaldes som styrelsesuppleant för en tid av två år. 

 

Charlotta Dohlvik (Sjöfartsmuseet Akvariet och Göteborgs stadsmuseum) omvaldes för en tid 

av två år som styrelsesuppleant. 

 

Jim Löfgren (Östergötlands museum) omvaldes vid årsmötet 2021 för en tid av två år och 

kvarstår därmed som styrelsesuppleant mandattiden ut. 

 

Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av fyra suppleanter och en plats som styrelsesuppleant är 

därmed vakant.  

§ 15 Val av revisor  

Lars-Erik Hansen (TAM-arkiv) omvaldes vid årsmötet 2021 för en tid av två år och kvarstår 

därmed som revisor mandattiden ut. 



 
 

§ 16 Val av revisorssuppleant  
Marie Steinrud (Nordiska museet) nyvaldes till revisorssuppleant för en tid av två år. 

 

Michael Hagström (Postmuseum) avgick som revisorssuppleant.  

§ 17 Val av valberedning 

Mathilda Ängkvist (Nordiska museet) omvaldes att ingå som ledamot i valberedningen för en 

tid av två år.  

 

Kajsa Lemon (Utbildningsradion) omvaldes vid årsmötet 2021 för en tid av två år och 

kvarstår därmed i valberedningen som sammankallande ledamot mandattiden ut. 

 

Valberedningen hade med styrelsens godkännande inför årsmötet även varit behjälplig med 

att bereda förslaget till valberedning.  

 

§ 18 Information från styrelsen 

Petra Nygård tackade de avgående ledamöterna Agneta Höglander och Michael Hagström för 

deras insatser för föreningen.  

 

§ 19 Fråga om donation till Stiftelsen Nordiska museets fond för 
ekonomisk hjälp för att rädda Ukrainas kulturarv 
Årsmötet godkände att styrelsen gör en donation till Nordiska museets fond för att rädda 

Ukrainas kulturarv.  
 
§ 20 Övriga under mötet uppkomna frågor 
Frågan om fastställande av medlemsavgifter för 2023 diskuterades. Ana Durán röstar emot 

förslaget om att 2023 års medlemsavgift ska vara noll kronor. Istället föreslår hon att beslutet 

som fattades vid årsmötet 2021 om medlemsavgifter för 2022 (100 kr för enskild, 500 kr för 

institution) ändras retroaktivt till noll kronor, samt att föreningen för år 2023 tar ut 

medlemsavgifter som brukligt. Detta eftersom medlemsverksamheten nästa år 

förhoppningsvis är tillbaka till det normala, medan innevarande års medlemsverksamhet 

kommer att bli reducerad jämförd med åren innan pandemien.  

 

Årsmötet röstade för Ana Duráns förslag.  

 

Fastställdes alltså att 2022 års medlemsavgifter retroaktivt sätts ned till noll kronor och 2023 

års medlemsavgifter blir 100 kr för enskild medlem och 500 kr för institution.  

§ 21 Avslutning  

Petra Nygård förklarade årsmötet avslutat. 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Eva Lenneman 

 



 

 

Justeras: 

 

 

 

 

Lina Ålenius Agneta Höglander  

 

 

 

 

 

 

Petra Nygård 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


