
            För översiktlig program för stämman vgv 
 
 

 
 

 
 
 
 

KALLELSE till ORDINARIE STÄMMA 2017 
 
i ARKITEKTURENS VÄNNER -VÄNFÖRENING TILL ARKITEKTUR- OCH 
DESIGNCENTRUM tisdagen den 16 maj kl. 18.00 i hörsalen på Arkitektur- och 
designcentrum. 

 
DAGORDNING 

 
Stämmoförhandlingar  

 1. Stämman öppnas 

 2. Val av ordförande och sekreterare för stämman 

 3. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet samt 
att vid behov fungera som rösträknare 

 4. Upprättande av röstlängd 

 5. Fråga om stämmans stadgeenliga utlysande 

 6. Styrelsens redovisningshandlingar 

 7. Revisorernas berättelse 

 8. Godkännande av årsberättelse samt fastställelse av  

                      resultat- och balansräkning  

 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen  

 10. Val av ordförande och övriga styrelseledamöter  

 11. Val av två revisorer 

 12. Val av valnämnd inklusive sammankallande 

 13. Fastställande av medlemsavgiftens storlek  

 14. Inkomna motioner 

  15. Stämman avslutas 
 
 
 

KOMMENTARER  

          Pkt 6 Styrelsens redovisningshandlingar 
Styrelsens redovisningshandlingar kommer att finnas tillgängliga på årsmötet eller kan 
beställas på kansliet, telefon 08-611 35 96 (onsdagar) eller e-post  vannerna@arkdes.se 

 
Pkt 10 Val av ordförande och övriga styrelseledamöter 
Valda till stämman 2017: Tomas Saxgård. Tomas Alsmarker, Hanna Samuelson och 
Malin Zimm. 
Valda t o m stämman 2018: Stina Hagelqvist, Ulf Melander, Gustav Wallin  
 
Pkt 11 Val av två revisorer 
Nuvarande: Carl-Gustaf Hagander och Erik Stenberg 
 
Pkt 12 Val av valnämnd inklusive sammankallande 
Nuvarande: Carl-Gustaf Hagander, Dan Hallemar och Anna-Karin Edblom. 
 
Pkt 13 Medlemsavgiftens storlek 
Styrelsen föreslår inte någon ändring av medlemsavgifterna. 
 
Pkt 14 
Motion till stämman ska, i skriftlig form, vara på kansliet senast under mars månad. 
Inga motioner har inkommit. 
 
   



   För kallelse och dagordning vgv 

 
 

 
           
 
 
 

 
 
 
PROGRAM FÖR STÄMMAN 
 
 
 
 
ÖVERSIKTLIGT TIDSPROGRAM 
  
Stämman genomförs i hörsalen på Arkitektur- och designcentrum.  
Efter stämman dukas en buffé upp i Bloms Café. 
 
 
Hållpunkter: 
 
17.30  Arkitektur och musik - Arkitekten som kompositör 
  Arkitekt SAR/MSA Peter Erséus, Erséus Arkitekter, pratade förra 

våren i ett sk Interplay i Berwaldhallen om mötet mellan musik och 
arkitektur. Det inslaget tycker vi passar bra för en stämmo-
föreläsning på ArkDes vänförening. Peter har ritat flera byggnader 
och rum för musik och scenkonst, bl a det nyligen invigda 
scenkonstmuseet i Stockholm 

  
17.50  Aktuellt från ArkDes 
 
18.00 ca Stämmoförhandlingar 
 Program omstående sida. 
 
18.30 Övriga frågor 
  
18.45 ca Buffé på Bloms Café 

(Anmälan och förhandsbetalning 200 kr krävs). 
  
 
 
BUFFÉ PÅ BLOMS CAFÉ 
Vårbuffén kostar 200 kr inkl. enkel dryck. Den som vill kan köpa vin mm i 
Bloms. Senast den 10 maj ska kostnaden för buffén ha betalats in till 
vännernas PG 503649-6 eller BG 5481-5634 eller Swish 070 571 36 29. Glöm 
inte att ange namn på inbetalningen! 
 
 
ANMÄLAN 
Deltagande i årsmötet och Peter Erséus föreläsning är kostnadsfritt. Ingen 
anmälan till stämman – men till buffén enligt ovan. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  


