Årsmöte avseende verksamhetsåret 2020
2021-03-23
Digitalt via ZOOM
Orientering:
Med anledning av de skärpta restriktionerna från Folkhälsomyndigheten för att förhindra
smittspridning av covid-19 genomfördes årsmötet endast digitalt via ZOOM.
För att på bästa sätt kunna stämma av besluten har ordföranden ställt frågan – Någon däremot?
Om svaret blir nekande markeras detta med (eh) = att beslutet var enhälligt.
§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 efter upprop, 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
Håkan Billing och Åke Möller 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 20 april 2021.

§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 16 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
Verksamhetsberättelsen för 2020 föredrogs och lades till handlingarna, bilaga 2.
(eh)
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§10

Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen föredrogs, bilaga 3, och lades till handlingarna i den del som
avsåg räkenskaperna.(eh)

§11

Fastställande av balans- och resultaträkning
Resultat- och Balansräkning har upprättats och föredrogs, bilaga 4.
Årets resultat 31 295,70 kr föreslogs föras i ny räkning.
Ingående balans 36 821,50 kr + årets resultat 31 295,70 kr = utgående balans
68 117,20 kr.
Beslöts att godkänna den ekonomiska redovisningen samt att .
fastställa den redovisade balans- och resultaträkningen. (eh)

§12

Disposition av årets resultat
Årets resultat, 31 295,70 kr, beslöts att överföras i ny räkning (se §11). (eh)

§13

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Av revisionsberättelsen framgår, bilaga 3, och det tillstyrkes att bevilja styrelsens
ledamöter ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. (eh)

§14

Val av styrelseordförande för ett år
Valberedningens förslag, bilaga 5, var omval.
Beslöts att välja Göran Berggren till ordförande fram till nästa ordinarie årsmöte.

§15

Val av övriga ledamöter i styrelsen
Valberedningens förslag, bilaga 5:
Beslöts att välja följande styrelseledamöter fram till nästa ordinarie årsmöte:
Nils-Ove Mårtenson (omval)
Belinda Nilsson (omval)
Agneta Samefors (omval)
Ingalill Hellberg (omval)
Bo Gertsson (omval)
Peter Dahlgren (omval)
Åke Möller (omval)
Karin Itzel Westerberg (nyval som ledamot)
Beslöts att välja följande ersättare fram till nästa ordinarie årsmöte:
Bo Polsten (omval)
(eh)

§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. (eh)
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§18

Fastställande av verksamhetsplan för kommande verksamhetsår
Ordföranden föredrog förslag till Verksamhetsplan med budget för 2021, bilaga 6,
vilka fastställdes. (eh)

§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 2021 avser innevarande år
samt 2022. Beslut om årsavgiften på Årsmötet 2022 avser år 2023.
Ordföranden föreslår Årsmötet vidare besluta:
- att årsavgiften till föreningen skall vara oförändrad, 100 kr per medlem.
Årsmötet beslutade enligt ordförandens förslag. (eh)

§20

Propositioner från styrelsen
Inga

§21

Motioner från medlemmar
Förelåg inga.

§22

Övriga ärenden
Lennart Nilsson ställde en fråga om samarbetet mellan vänföreningen och stiftelsen.
Ordföranden redovisade dels att han ingår som adjungerad i stiftelsens styrelse,
dels att överläggningar sker med verksamhetsledningen i Uppåkra när behov
uppkommer. Sammanfattningsvis - Samarbetet är gott.

§23

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

Staffanstorp den 23 mars 2020

Göran Berggren

N-O Mårtenson

Göran Berggren
Ordförande

Nils-Ove Mårtenson
Sekreterare

Justeras:

Håkan Billing

Åke Möller

Håkan Billing

Åke Möller
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Bilaga 1
ÅRSMÖTE
23 mars 2021
Närvaro enligt upprop på Zoom.
Göran Berggren
Nils-Ove Mårtenson
Karin Itzel Westerberg
Agneta Samefors
Åke Möller
Belinda Lundström Nilsson
Curt Hornemark
Eva Henriksson
Håkan Billing
Inga Britt Billing
Håkan Kongshöj
Jonas Piltz von Schrowe
Kenneth Johansson
Lennart Nilsson
PO Kjellborn
Susanne Meijer
Ylva Rosborg
Malin Sparrman
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Bilaga 2

Verksamhetsberättelse 2020
Året som gått har helt präglats av corona-pandemin.
Nyhetsbrev till föreningens medlemmar
Nyhetsbrev om föreningen, våra aktiviteter och aktuellt från Uppåkra
har minst en gång i månaden skickats som e-post till medlemmar och
andra intresserade.
Medlemskvällar
Föreningens medlemskvällar väcker stort intresse och ger kunskap
och gemenskap. Efter pandemins utbrott ställde medlemskvällarna in
för att så småningom återupptas digitalt över internet.
21 januari
Besök på Lunds Universitets Historiska Museum
Årets första (fulltecknade) medlemskväll var återigen det populära
besöket på Lunds Universitets Historiska Museum där museichef Per
Karsten guidade oss genom museet. Denna gång fick vi bland annat
höra om det unika fyndet av 1600-tals filosofen Descartes skalle i
muséets arkiv. (25 pers.)
25 februari
Gamla Uppsala – myt, makt och människa
Medlemskvällen gick av stapeln i Hjärupslundsskolans matsal där
Linda Klementsson, arkeolog och platschef för Gamla Uppsala, berättade. (35 pers.)
31 mars och 14 april
I mars beslöt föreningen styrelse
- att, med hänvisning till Folkhälsomyndighetens rekommendationer,
ställa in medlemskvällarna den 31/3 och 14/4.
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I de månatliga nyhetsbreven tipsades nu istället om alternativ på internet:
Medan vi väntar ut Corona – Tips 1:
Uppåkra som kult- och maktcentrum under tusen år
Urban Lindstedt på Historia.nu samtalar med arkeolog Sofia Winge,
platsansvarig vetenskapspedagog på Uppåkra Arkeologiska Center.
Medan vi väntar ut Corona – Tips 2:
Lejonet Helge – Uppåkras första kristna föremål?”
Kanske det första kristna föremålet som hamnar i Uppåkra. Arkeolog
Maria Petersen, Lunds Universitets Historiska museum, berättar mer.
Medan vi väntar ut Corona – Tips 3:
Sorte Muld
TV-serien om "Sorte Muld" på Bornholm, med många guldgubbefynd.
Medan vi väntar ut Corona – Tips 4:
Guldgubbarna från kulthuset i Uppåkra
Guldblecken i Uppåkra berättar om kontakter mellan järnålderns
maktcentra kring Östersjön. Historiska arkeologen Josefine Lundgren
vid Lunds Universitet berättar.

När årstiden tillät kunde medlemsarrangemang anordnas utomhus:
24 juni
Träffa grävande arkeologer på Uppåkra
Vi fick ett unikt tillfälle att dyka ner i järnåldersstaden Uppåkras
historia och träffa grävande arkeologer på platsen! Vetenskapspedagoger från Uppåkra Arkeologiska Center tog emot och de grävande
arkeologerna visade upp och berättade om fynd som gjorts.
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Antalet deltagandet begränsades till 15-tal med anledning av
pandemin, men vi fick tillfälle att upprepa arrangemanget. (17 pers.)
3 juli
Träffa grävande arkeologer på Uppåkra
Vi fick ännu ett unikt tillfälle att dyka ner i järnåldersstaden Uppåkras
historia och träffa grävande arkeologer på platsen! (15 pers.)
23 september
Träffa grävande arkeologer på Uppåkra
Strax innan arkeologerna avslutade säsongens grävningar kunde vi
åter träffa dem ute i Uppåkra! (11 pers.)
24 september
Träffa grävande arkeologer på Uppåkra
En efterfrågad kvällsvisning vid utgrävningsplatsen där grävningsledare, professor Mats Roslund, berättade om årets undersökningar
och fynd samt svarade på frågor. (12 pers.)

Uppskjutet årsmöte
Vänföreningen planerade för årsmöte den 31 mars men med anledning av pandemin följde styrelsen Folkhälsomyndighetens rekommendationer och beslöt den 17 mars 2020
- att såsom en försiktighetsåtgärd, bryta mot stadgarna och inte genomföra årsmötet under mars månad.
- att årsmöte skall hållas snarast efter det att Folkhälsomyndigheten
meddelat att det föreligger minskad smittorisk för Coronaviruset och
därmed tillkännagivet mildrade mötesrestriktioner.
- att intill dess årsmöte hållits, arbetar nuvarande styrelse som interimsstyrelse.
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När smittorisken inte tycktes minska under hösten beslöt styrelsen
att anordna ett årsmöte digitalt med verktyget Zoom. Kallelse till den
25 november sändes ut och årsmötet genomfördes.

Övriga arrangemang
Det digitala eventet ”Sparbankens Skånes Vendeltidsdag” anordnades av Uppåkra Arkeologiska Center den 14 november. Under tre
timmar live-streamades från vikingahallen i Hög med Cecilia Nebel
som värd. Vänföreningens ordförande deltog under eventet i ett
samtal kring framtiden för Uppåkra.

Värdar
I nyhetsbrev inför och under ”visningssäsongen” i Uppåkra inbjuds
medlemmarna att där delta som volontärer. Några medlemmar har
anammat uppmaningen och kontaktat platschefen i Uppåkra och
kunnat bidra under sommaren.
UAC har särskilt tackat för den hjälpen.

Medlemsrekrytering
Vänföreningen har under året ökat till strax över 200 medlemmar.
Vänföreningens facebook-sida hade vid årsskiftet 257 sk. följare.

Styrelsen
Vänföreningens interimsstyrelse, liksom den av årsmötet 2020 utsedda styrelsen, har bestått av Göran Berggren (ordf.), Nils-Ove
Mårtenson (sekr.), Ingalill Hellberg (kassör), Bo Gertsson, Belinda
Nilsson, Peter Dahlgren, Åke Möller och Agneta Samefors.
Ersättare har varit Karin Westerberg Itzel och Bo Polsten.
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Vänföreningens styrelse har hållit 6 protokollförda möten.
Föreningens ordförande har adjungerats till Uppåkra Arkeologiska
Centers styrelse och deltagit i dess styrelsemöten.

Staffanstorp i mars 2021
Göran Berggren
Göran Berggren
ordförande
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