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Protokoll fört vid årsmöte i Linköpingspolisens konstförening 2018-03-26 

Närvarande: 

Styrelsen: Susann Anckarman, Louise Stjernqvist, Håkan Bergstedt, Agneta Nåbo, 

Ann Liljebäck och Mona Möller. 

39 medlemmar deltog enligt särskild förteckning (förvaras hos styrelsen). 

Plats: RMV 

Bilagor: Revisionsberättelse 2017. 

 

§ 1 Mötet öppnas    

Ordförande Susann Anckarman hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

§ 2 Val av ordförande för mötet 

Svante Lagman valdes som ordförande för mötet. 

§ 3 Val av sekreterare för mötet 

Sittande sekreterare valdes, dvs. Håkan Bergstedt. 

§ 4 Fråga om mötet stadgeenligt utlysts 

Kallelse utgick 12 februari och en påminnelse med årsmöteshandlingar den 1 mars. Mötet 

befanns därmed vara stadgeenligt utlyst. 

§ 5 Val av två justerare tillika rösträknare för mötet 

Ingela Borrhed och Ingela Broström valdes att justera protokollet tillika räkna röster vid en 

ev. omröstning. 

§ 6 Inkomna fullmakter 

Inga fullmakter hade inkommit. 

§ 7 Behandling av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse 

Ordförande Susann Anckarman föredrog i korthet verksamhets- och förvaltningsberättelsen 

för 2017 samt föreningens ekonomi. Inga frågor eller synpunkter fanns, varvid 

verksamhetsberättelsen godkändes av mötet. 

§ 8 Revisorernas berättelse 

Helene Andersson redogjorde för den genomförda revisionen. Bokförningen var i god 

ordning, noggrant förd och revisorerna föreslog att styrelsen beviljades full ansvarfrihet för 

2017.  

§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 
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§ 10 Val av ordförande, ledamöter, revisorer och revisorsupplenater 

Kicki Axelsson föredrog valberedningens förslag och följande poster utsågs: 

Till ordförande valdes: Susann Ackarman, Polisen, omval, 1 år. 

Till ledamöter valdes:  Ann Liljebäck, NFC, omval. 

                                     Louise Stjernqvist, RMV, omval. 

                                     Agneta Nåbo, RMV, omval. 

                                     Håkan Bergstedt, NFC, 1 år kvar. 

                                     Mona Möller, Polisen, 1 år kvar. 

                                     Tom Lövby, NFC, 1 år kvar. 

Till revisorer valdes:  Helene Andersson,  NFC, nyval. 

                                   Johanna Eriksson, PAC, fyllnadsval (1 år kvar). 

Till revisorssuppleanter valdes: Kristina Laurin, PAC, nyval 1 år. 

                                                   Annette Ydreborg, Polisen, nyval 1 år. 

§ 11 Tillsättande av valberedning, varav en sammankallande 

Till valberedningen utsågs:  Christina Axelsson, PAC (sammankallande) 

                                              Eva Hidenfalk, PAC,  

                                              Birgitta Eriksson, RMV 

     

§ 12 bestämmande om medlemsavgiften för kommande verksamhetsår 

Medlemsavgiften beslutades vara oförändrad, dvs. 350 kr/år. 

§ 13 Inkomna motioner 

Inga motioner hade inkommit. 

§ 14 Övriga ärenden 

Ordförande Susann Anckarman informerade om kommande aktivititer, Marie Tronnesjös 

akvarellkurs, besök på Pers mekaniska kabinett den 29 maj. Vidare att föreningens hemsida 

numer även innehåller tips på egna aktiviteter.  

Förslag från medelemmarna att använda Intrapolis för att informera om föreningen samt en 

folder på fikaborden. Att fixa en gratis filmkväll med information om föreningen. Ett rullande 

bildspel på myndigheterna med konsten som ska lotta ut. 

§ 15 Mötet avslutas 

Mötesordförande Svante Lagman tackade för allas intresse och avslutade mötet. 
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…………………………………….. 

Vid protokollet 

Håkan Bergstedt 

 

 

…………………………………                  ………………………………….. 

Justeras                                                         Justeras 

Ingela Borrhed                           Ingela Broström  

  



 

Sida 4 av 7 

 

 

 

Bilaga 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 års verksamhetsberättelse 
Linköpingspolisens Konstförening 
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Allmänt 
 

Verksamhetsberättelsen sträcker sig från 1 januari 2017 till 31 december 2017. 
 
Konstföreningen hade 109 medlemmar vid verksamhetsårets slut. Medlemmarna kommer från  
Nationellt forensiskt centrum – NFC och Polisen (majoriteten av medlemmarna),  
Rättsmedicinalverket – RMV, och från Åklagarmyndigheten, och dessutom har föreningen haft 
pensionärsmedlemmar. Medlemsavgiften har varit 350:- per medlem och år. 

  
Verksamhet 
 

Vid årsmötet i mars 2017 valdes Susann Anckarman som ny ordförande för föreningen och 
tidigare ordförande Håkan Bergstedt valdes in i styrelsen. Sven Hurtig avgick som revisor och 
Carina Agnevik valdes in i stället. Till ny revisorsuppleant valdes Helene Andersson. Följande 
personer valdes till vaberedningen: Kicki Axelsson (sammankallande), Eva Hidenfalk och Birgitta 
Eriksson. Svante Lagman var ordförande för årsmötet. 
 
Styrelsen har under året genomfört sju protokollförda möten inklusive årsmötesprotokollet. 
Vidare har styrelsen gjort flera galleribesök, varit med vid vernissager och utställningar. I 
september besöktes Vadstena konstrunda där flera av 2017 års konstverk köptes in. Styrelsen har 
också medverkat på möten med Sveriges konstföreningar (region Östergötland). 
 
Alla konstverk som köpts in har i huvudsak gått till den stora utlottningen i slutet av året. 
Utlottningen lockade mer än hälften av medlemmarna och glädjande var att huvuddelen av de 
närvarande vann på lotteriet (mindre antal fullmakter behövde användas). Övrig konst har lottats 
ut som närvarovinster vid vid årsmötet. Styrelsen vill på detta sätt öka vinstchanserna för aktiva 
medlemmar. 

 
Ekonomi 
 

Föreningens ekonomi är god och vid årets slut fanns 11.500 kr på föreningens konto. Under året 
har medlemmarna betalat in 350 kr för medlemsavgift. Några avgifter för aktiviteter har inte tagits 
ut under året. Förutom den konst som köpts in har föreningen även haft kostnader för 
försäkringar, programvarulicens, bankavgifter m.m. Styrelsen har inte tagit ut något arvode.   

 
Aktiviteter 
 

Förutom utlottningen av inköpt konst anordnar föreningen aktiviteter som syftar till att öka och 
främja medlemmarnas intresse för konst. Styrelsen satsar på nya aktiviteter under 2018. Under 
verksamhetsåret har följande aktiviteter genomförts: 
 
Filmvisning, 22 mars 
I samband med årsmötet visade vi den verklighetsbaserade filmen, ”Kvinnan i guld” med den 
duktiga rysk-engelskan Helen Mirren som gestaltade Maria Altman i hennes kamp att få tillbaka 
sin tavla, målad av Gustav Klimt. Ett tiotal medlemmar stannade kvar och tittade på filmen och 
den var mycket uppskattad. 
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Hemslöjden, 4 april 
Årets och vårens första aktivitet genomfördes på Hemslöjden i Linköping. Kvällen började med 
fika där Ammi Frisk berättade om Hemslöjdens verksamhet. Därefter fick vi träffa Stina 
Gunnarsson som driver Just Wood där hon i första hand tillverkar smycken med bl. a laserteknik, 
men även träbaserade textilier. Efter en rundvandring i Hemslöjdens lokaler avslutades kvällen 
med att Bitte Ringarp visade och berättade om sin utställning ”Hästar i myt och saga”. En och 
annan myt hann Bitte med att erätta….och på utlottningen var det den före detta kassören i 
föreningen, Lotta Nordén Pettersson (RMV) som vann Bittes häst ”Sleipner”. 
 
Besök på Länsmuséet, 10 maj 
Stefan Hammenbeck, konstintendent på Östergötlands museum visade några utvalda guldkorn av 
östgötakonst från 1600- tal fram till idag. Stefans otrolig konst- och historiekunnande samt 
fantastiska berättarglädje trollband medlemmarna i konstföreningen. 
 
Filmkväll, 7 november 
En ny filmkväll med popcorn som självklar rekvisita ordnade vi på RMV. Filmen var även denna 
gång verklighetsbaserad (andra världskriget), ”Monuments men” med George Clooney som både 
regissör och huvudrollsinnehavare. En handfull medlemmar kom till filmförevisningen. 
 
Årets utlottning, 5 december 
Två veckor före utlottningen ställde föreningen ut alla aktuella konstverk i NFC:s lokaler. Två 
lunchvisningar anordnades för medlemmar som inte arbetar i NFC:s lokaler. En buffetallrik stod 
på menyn med efterföljande fika och hembakat bröd. Under kvällen hade Håkan Bergstedt satt 
ihop en tävlling där medlemmarna fick identifiera olika blad eller löv från våra svenska träd. Det 
hela avslutades med att årets 12 konstverk lottades ut till ett värde av drygt 31 000 kr. 
 
 

Styrelse och revisorer 
 

Styrelsen har under räkenskapsåret utgjorts av ordföranden Susann Anckarman, vice ordförande 
Tom Lövby, kassör Louise Stjernqvist, sekreterare Håkan Bregstedt, samt ledamöterna Ann 
Liljebäck, Agneta Nåbo och Mona Möller. 
 
Ordinarie revisorer har utgjorts av Oscar Strömblad och Carina Agnevik med suppleanterna 
Helene Andersson och Anna-Lena Zackrisson. 
 

 
Slutord 
  
Styrelsen vill tacka alla medlemmar för ett stort engagemang och intresse för konstföreningen. 
Från styrelsens sida har vi gjort vårt bästa för att främja konstintresset för medlemmarna. 
Dessvärre har vi inte kunnat genomföra alla planerade aktiviteter, men detta har legat utanför 
styrelsens kontroll. Nu blickar vi fram mot konståret 2018 som vi gärna ser att det blir givande 
för alla. Vi hoppas också att medlemsantalet stabiliseras och förhoppningsvis ökar. Ju fler 
medlemmar vi blir, desto mer möjligheter får vi till utökade konstinköp. Styrelsen ser gärna att 
alla medlemmar hjälps åt att sprida kunskap om fördelen och glädjen med att vara med i 
Linköpingspolisens konstförening. 

 



 

Sida 7 av 7 

 

Styrelsen 
 
 
 
Linköping den 25 februari 2018 
 
 
 
 
 
Susann Anckarman Tom Lövby   
 
 
 
 
Louise Stjernqvist Håkan Bergstedt  
 
 
 
 
Ann Liljebäck Agneta Nåbo Mona Möller 
                                    
 
 
 
 

 

 

 


