
 
 
 
 
Protokoll vid Riksförbundet Sveriges Museers årsmöte 2015 
 
Avhållet den 16 april, Mariakyrkan i Sigtuna. 
 
 
§1. Mötet öppnandes. 
 
§2. Dagordningen fastställdes. 
 
§3. Val av årsmötesordförande. 
Lotta Backlund, valdes till ordförande. 
 
§4. Val av sekreterare. 
Lillian Rathje valdes till sekreterare. 
 
§5. Val av två justeringsmän. 
Tina Karlsson och Örjan Molander valdes till justeringsledamöter. 
 
§6. Justering av röstlängd. 
19 medlemsmuseer är registrerade 
Röstlängden fastställdes. 
 
§7. Fråga om mötets behöriga utlysande. 
Kallelsen har gått ut skriftligen per brev en månad innan mötet och årsmöteshandlingarna 
har varit tillgängliga på RSMs hemsida två veckor innan. 
Årsmötet beslöt: 
att årsmötet behörigen utlysts 
 
§8. Föredragning och godkännande av styrelsens årsredovisning. 
Årsredovisningen föredrogs av styrelsemedlemmarna. 
Årsmötet beslöt: 
att godkänna styrelsens årsredovisning för 2014. 
 
§9. Föredragning av revisionsberättelse. 
Revisor Ove Andersson läste upp av revisionsberättelsen.  
Årsmötet beslöt: 
att fastställa resultat- och balansräkningen och resultatet överförs i ny räkning. 
 
 
 



§10. Fråga om Styrelsens ansvarsfrihet. 
Årsmötet beslöt: 
att  bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014. 
 
§11. Fastställande av antalet ledamöter till styrelsen. 
Årsmötet beslöt: 
att antalet ledamöter är oförändrat (8 st). 
 
§12. Val  
a. Ordförande 

Årsmötet beslöt: 
att Maria Jansén väljs till ordförande för två år 
 
b. Övriga ledamöter valdes på 2 år 
Årsmötet beslöt: 
att omvälja Lillian Rathje och Isabell Nilsson samt i nyval  
välja Henrik Lindborg och i fyllnadsval Christian Gustavsson 
 
c. Valberedning 
Årsmötet beslöt: 
att välja Lotta Backlund, Magnus Hagberg, Inga Göransson, Robert Olsson och Robert 
Sjöö. Lotta Backlund utsågs till ordförande. 
 
d. Revisorer 
Årsmötet beslöt: 
att omvälja Ove Andersson och Tor Carlsson till revisorer och Michel Blanc till 
revisorssuppleant på 1 år. 
  
§13. Fastställande av medlemsavgifter.  
 
Föregående årsmöte beslutades om förändrad tariff med fler nivåer från 2015 samt att 
avgifterna från 2016 justeras i enlighet med Arbetskostnadsindex för tjänstemän inom 
näringsgrenen Enheter för kultur, nöje och fritid.  
 
Årsmötet beslöt  
att beslutet från 2014 står fast. 
 
 
§14. Förslag. 
Inga förslag har lämnats in. 
 
§15. Årsmötet avslutas. 
Årsmötet avslutades av ordföranden Lotta Backlund. Avgående styrelseledamöter 
avtackas vid ett senare tillfälle. 
 
 
 
 
Lillian Rathje 



Sekreterare 
 
  
 
Lotta Backlund     
Ordförande      
 
 
 
 
 
Tina Karlsson    Örjan Molander 
Justeringsledamot   Justeringsledamot 


