Årsmöte
2019-03-26
Gamla Prästgården i Uppåkra,
Uppåkra Arkeologiska Center

§1

Mötets öppnande
Styrelsens ordförande, Göran Berggren, öppnade mötet.

§2

Anmälan om sekreterare vid mötet
Styrelsens sekreterare, Nils-Ove Mårtenson, utsågs till sekreterare för mötet.

§3

Val av ordförande vid mötet
Göran Berggren valdes till ordförande för mötet.

§4

Upprättande av röstlängd
Beslöts att den närvaroförteckning som upprättades, bilaga 1, vid behov kunde
stämmas av mot medlemsförteckningen och därvid fungera som röstlängd i det fall
omröstning begäres.

§5

Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet, tillika rösträknare
Hans Erlandsson och Per Ove Kjellborn valdes till justeringspersoner.

§6

Fastställande av dag för justering av protokollet.
Protokollet kommer att sändas per post/motsvarande till justeringspersonerna och
skall vara justerat inom 4 veckor dvs. senast den 23 april 2019.

§7

Fråga om kallelse till stämman har skett i behörig ordning
Stadgas – tidigast 8 veckor före och senast 4 veckor för årsmötet.
Kallelse var utsänd via e-post den 23 februari, d.v.s. mer än 4 veckor före, och
befanns därmed ha skett i behörig ordning.

§8

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes efter det att ordföranden meddelat att det under Övriga
ärenden gick att ta upp icke i förväg anmälda sådana.

§9

Styrelsens årsredovisning
Verksamhetsberättelse för 2018 föredrogs och lades till handlingarna, bilaga 2.

§10

Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen föredrogs, bilaga 3, och det tillstyrktes att bevilja styrelsens
ledamöter ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
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§11

Fastställande av balans- och resultaträkning
Resultat- och Balansräkning har upprättats och föredrogs, bilaga 4.
Årets resultat 19 483,50 kr föreslogs föras i ny räkning.
Ingående balans 4 785,50 kr + årets resultat 19 483,50 kr = utgående balans
24 269,00 kr.
Beslöts att godkänna den ekonomiska redovisningen samt att .
fastställa den redovisade balans- och resultaträkningen.

§12

Disposition av årets resultat
Årets resultat, 19 483,50 kr, beslöts att överföras i ny räkning (se §11).

§13

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§14

Val av styrelseordförande för ett år
Valberedningens förslag var omval.
Beslöts att välja Göran Berggren till ordförande för ett år.

§15

Val av övriga ledamöter i styrelsen
Med motiveringen att föreningens verksamhet har kraftigt ökat och därmed också
styrelsens åligganden har ökat, föreslog ordföranden att styrelsen utökas med 1 st.
ordinarie ledamot och 2 st. ersättare dvs. totalt 7 st. ledamöter och 2 st. ersättare..
Carl-Johan Berglund har avböjt omval.
Valberedningens förslag:
Beslöts att välja följande styrelseledamöter för ett år:
Nils-Ove Mårtenson (omval)
Belinda Nilsson (omval)
Agneta Samefors (omval)
Ingalill Hellberg (omval)
Bo Gertsson (omval)
Peter Dahlgren (nyval)
Åke Möller (nyval)
Beslöts att välja följande ersättare för ett år:
Karin Itzel Westerberg (nyval)
Bo Polsten (nyval)

§16

Val av en revisor samt en revisorssuppleant på ett år
Till revisor valdes nuvarande revisorn Mona Erlandsson
I brist på förslag beslöts att vakantsätta revisorssuppleanten.

§17

Val av 2 ledamöter i valberedningen, varav en sammankallande, för 1 år
Beslöts att välja Jonas Piltz von Schrowe, tillika sammankallande.
I brist på förslag beslöts att vakantsätta den andra ledamotsplatsen.
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§18

Fastställande av verksamhetsplan för kommande verksamhetsår
Ordföranden föredrog förslag till Verksamhetsplan med budget för 2019, bilaga 5,
vilka fastställdes.

19

Beslut om årsavgift till föreningen
Ordföranden föreslår Årsmötet, i likhet med tidigare år, besluta:
- att nya medlemmar som erlägger avgift under okt – dec anses vara medlemmar
även därpå följande kalenderår.
- att beslut om medlemsavgiften skall, med tanke på när årsmötet infaller, avse
därpå följande år.
Vilket innebär att beslut om årsavgiften på Årsmötet 2019 avser innevarande år
samt 2020. Beslut om årsavgiften på Årsmötet 2020 avser år 2021.
Ordföranden föreslår Årsmötet vidare besluta:
- att årsavgiften till föreningen skall vara oförändrad, 100 kr per medlem.
Årsmötet beslutade enligt ordförandens förslag.

§20

Propositioner från styrelsen
Inga

§21

Motioner från medlemmar
Förelåg inga.

§22

Övriga ärenden
Michael Sandin, ordförande i Stiftelsen Uppåkra Arkeologiska Center, framförde sitt
och stiftelsens tack för det gångna årets samarbete och det stöd som vänföreningen
ger Uppåkra Arkeologiska Center genom sitt arbete.
Göran Berggren, ordförande i UPPÅKRAs Vänförening, och Michael Sandin,
ordförande i Stiftelsen Uppåkra Arkeologiska Center, riktade ett särskilt tack till
Carl-Johan Berglund för hans arbetsinsatser som har betytt mycket för
styrelsearbetet och för att det praktiska har fungerat så bra i Uppåkra

§23

Årsmötets avslutande
Ordförande avslutade årsmötet och tackade de 30-tal närvarande för deras intresse.

Staffanstorp den 26 mars 2019

Göran Berggren

N-O Mårtenson

Göran Berggren
Ordförande

Nils-Ove Mårtenson
Sekreterare

Justeras:

Hans Erlandson

P O Kjellborn

Hans Erlandsson

Per Ove Kjellborn
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Bilaga 2

Verksamhetsberättelse 2018
Sparbanken Skånes Vendeltidsdagar
Fjolårets succé med historiskt återskapande av vendeltiden har blivit
ett årligt evenemang. Vänföreningen deltog i diskussioner med UAC
kring detta och erbjöd att föreningens medlemmar skulle ställa upp
som ”entrévärdar” och ”informationsvärdar”. UAC fick ekonomiskt
stöd från sparbanken för projektet och evenemanget döptes till Sparbanken Skånes Vendeltidsdagar.
De 4000 besökare som kom fördes ettusen fyrahundra år bakåt i tiden och kom till Uppåkra år 618. Ett fyrtiotal Vendeltidskrigare från
europeiska och svenska historiska sällskap, bland andra Wulfheodenas, mötte. Praktdräkter, modevisning och marknadsstånd kompletterades med visning av den nyligen iordningställda ”Underjorden”
med suggestiv filmberättelse. Café Uppåkra i samarbete med
Staffanstorps Gästis höll med mat- och cafétält. Ett tiotal av föreningens medlemmar skötte tillsammans med Hjärups byalag och
Staffanstorps Rotaryklubb entré och information. Vänföreningen
hade ett eget informationsbord med nytryckt informationsfolder och
vår fina ”beachflagga” och lockade ett dussintal nya medlemmar.
Nyhetsbrev till föreningens medlemmar
Nyhetsbrev om föreningen och våra aktiviteter samt Uppåkra-information har varje månad skickats som e-post till medlemmar och andra
intresserade. Två ”extrabrev” – om Malmöuniversitets historiska seminarium i maj samt om UACs pedagogiska lerworkshop för barn i
oktober – har också skickats. I alla brev finns information om hur
medlemmar kan delta i verksamheten ute i Uppåkra.
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Medlemskvällar
Fem medlemskvällar med föredrag har ordnats:
13 februari
”Vad kan brända korn berätta om ölbryggning?”
Arkeobotaniker, fil.dr. Mikael Larsson, berättade om ölbryggning i
Uppåkra på järnåldern
17 april
”Uppåkraområdet – en rikedom utan motstycke”
Arkeolog Håkan Aspeborg, Statens hist. Mus. berättade om boplatser
i Uppåkras omland
16 oktober
”Boskap och mat på och omkring Uppåkra”
Osteolog Ola Magnell berättade om djur och köttkonsumtion i Uppåkra genom tiderna
27 november
”Renjägare i Uppåkra för 13 000 år sedan”
Arkeolog Jan Apel berättade om hur vår region koloniserades efter inlandsisen
13 mars
Anders Reisnert, senior advisor och ordförande för Uppåkra Vetenskapliga råd, inledde årsmötet med föredraget "NYA TANKAR OM
GAMLA TING - arkeologi kring Uppåkra"
Alla medlemskvällar har varit gratis för medlemmarna. Nya medlemmar har också välkomnats och då kunnat lösa medlemskap på platsen.
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GDPR (General Data Protection Regulation) eller Allmänna dataskyddsförordningen
Styrelsen har antagit en GDPR-policy med samhörande rutiner. Av
policyn framgår
• Vi får inte hantera och lämna ut personuppgifter utan att ha ett uttryckligt samtycke. Vi ska kunna dokumentera detta, också vilken information vi lämnade innan samtycket erhölls.
Detta gjordes i Nyhetsbrev maj 2018 och upprepas i Nyhetsbrev årligen.
Medlemsrekrytering
Vänföreningen har under året ökat från 42 till 154 medlemmar.
Styrelsen
Vänföreningens styrelse har bestått av Göran Berggren (ordf.), NilsOve Mårtenson (sekr.), Ingalill Hellberg (kassör), Carl-Johan Berglund,
Bo Gertsson, Belinda Nilsson och Agneta Samefors. Vänföreningens
styrelse har hållit 9 protokollförda möten. Föreningens ordförande
har adjungerats till Uppåkra Arkeologiska Centers styrelse och deltagit i dess styrelsemöten.
Staffanstorp i mars 2019
Göran Berggren
Göran Berggren
ordförande
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Bilaga 3

Bilaga 5

Verksamhetsplan med budget 2019

Intäkter
10000:10000:10000:-

Medlemsavgifter
Föreningsbidrag (Staffanstorps kommun)
Verksamhetsbidrag (Uppåkra Arkeologiska Stiftelse)

Kostnader
10000:-

Föreningen:
Värva nya medlemmar och behålla de vi har
Etablera vänföreningens varumärke
Aktivera föreningen på internet (Facebook och Uppåkrahemsida)

20000:-

Verksamhet:
Arrangera intressanta möten/föreläsningar/aktiviteter för
medlemmarna och stimulera till givande samvaro
Delta i Uppåkra Arkeologiska Centers arrangemang
Vendeltidsdagarna
Vara extrakraft vid övriga arrangemang
Skapa intresse för Uppåkra Arkeologiska Center och för
arkeologi
Stödja Uppåkras utveckling

