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Alliance française d’Upsal fondée en 1891 

Protokoll fört vid 

Årsmöte med Alliance française d’Upsal 17 mars 2022  

Närvarande: enligt närvarolista (bilaga 1). 

Plats: Nannaskolans aula 

1. Årsmötet öppnas 

Föreningens ordförande, Maria Ripenberg, hälsade välkommen och öppnade mötet. 

2. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande 

Mötet fann sig stadgeenligt utlyst. 

3. Fastställande av dagordning 

Den föreslagna dagordningen (bilaga 2) fastställdes. 

4. Val av ordförande, sekreterare och justeringsperson för årsmötet 

Till mötesordförande valdes Eva Edwardsson. 

Till mötessekreterare valdes Gunnar Larsson. 

Till justeringsperson valdes Maria Svensson. 

5. Styrelsens verksamhetsberättelse 

Maria Ripenberg redogjorde för den utsända verksamhetsberättelsen (bilaga 3).  

Årsmötet beslutade lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna. 

6. Bokslut för verksamhetsåret 2021 

Skattmästaren Ingrid Ragnarsdotter Jajke redogjorde för det utsända bokslutet (bilaga 4).  

Årsmötet beslutade godkänna bokslutet, vilket lades till handlingarna. 

7. Revisorernas berättelse för verksamhetsåret 2021 

Revisorn Karl-Evert Mosten föredrog revisionsberättelsen (bilaga 5), vilken lades till 

handlingarna. 

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen avseende verksamhetsåret 2021 

Årsmötet beslutade bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

Beslutet var enhälligt. 

9. Fastställande av årsavgift för nästkommande verksamhetsår 

Maria Ripenberg redogjorde för styrelsens förslag till årsavgift 2023, innebärande att 

familjeavgiften avskaffas och att avgiften för enskild medlem utom studerande blir 150 SEK 

medan den för studerande blir 100 SEK. 

Årsmötet beslutade fastställa avgiften i enlighet med styrelsens förslag. 

10. Fråga om arvode 

Styrelsen föreslog årsmötet, 

att inga arvoden till styrelsen ska utgå, men att buffé (utom vin) eller motsvarande vid 
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föreningens evenemang är gratis för styrelsens ledamöter 

och att arvodesfrågan blir en stående punkt på årsmötesdagordningen. 

Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag. 

11. Val av ordförande, vice ordförande och skattmästare 

Valberedningens sammankallande, Gabriel Wik, redogjorde för valberedningens förslag.  

Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag att till ordförande omvälja Maria 

Ripenberg, till vice ordförande omvälja Sten Bernhardsson och till skattmästare omvälja Ingrid 

Ragnarsdotter Jajke. 

12. Val av övriga styrelseledamöter 

Eva Wockelberg, Åke Sörman, Maria Svensson, Agneta Åhlin och Loke Sandvall hade alla 

avböjt omval. 

Valberedningens sammankallande, Gabriel Wik, redogjorde för valberedningens förslag. 

Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag att till övriga styrelseledamöter 

välja Gunnar Larsson (omval), Frederic Öberg (omval), Johan Mörner (omval), Anita Berg 

(omval) samt Véronique Simon (nyval). 

Styrelsen minskar därmed från tolv ledamöter till åtta. 

13. Val av två revisorer samt en ersättare 

Valberedningens sammankallande, Gabriel Wik, redogjorde för valberedningens förslag. 

Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag att till revisorer välja Karl-Evert 

Mosten och Bengt Novén samt till revisorssuppleant Mats Forsgren (samtliga omval). 

14. Val av valberedning 

Årsmötet beslutade att till valberedning välja Gabriel Wik (omval), Erik Mellgren (omval) och 

Agneta Åhlin (nyval). 

15. Fråga om instiftande av AFU-stipendium  

Ingrid Ragnarsdotter Jajke redogjorde för styrelsens förslag att återuppliva befintligt 

stipendium, men med ett större stipendiebelopp om maximalt 25.000 SEK. Stipendiet skulle 

riktas till universitets- och gymnasiestuderande av franska språket och kunna utlysas till hösten. 

Årsmötet beslutade att uppdra åt styrelsen att utarbeta ett tydligt stipendieförslag att föreläggas 

föreningsmöte, vilket inte behöver vara årsmöte. 

16. Ärenden som styrelsen eller föreningsmedlem senast tio dagar före sammanträdet 

hänskjutit till årsmötet 

Motion av Véronique Simon: Om möjligheten till generationsförnyelse genom samarbete med 

Alliance des familles francophones d'Uppsala.  

Véronique Simon redogjorde för motionens intentioner och nämnda förening. Hon påpekade att 

motionen bland annat skulle kunna bidra till att fler även i yngre åldrar skulle kunna lockas till 

föreningen. 

Styrelsen föreslår årsmötet att bifalla motionen under förutsättning att AFU och nämnda 

förening finner samarbetsformer som tilltalar båda. 

Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag. 

17. Övriga frågor 

De avgående styrelseledamöterna Eva Wockelberg, Åke Sörman, Maria Svensson, Agneta 

Åhlin och Loke Sandvall avtackades med blommor av styrelsens ordförande och med applåder 

av de församlade. 
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18. Årsmötets avslutande 

Ordföranden tackade de närvarande och avslutade årsmötet. 

Uppsala dag som ovan 

Vid protokollet: Justeras: 

 

 

Gunnar Larsson Eva Edwardsson Maria Svensson 

mötessekreterare mötesordförande justeringsperson 


