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Svensk-Lettiska föreningen 
www.svensklettiska.se 
 
Svensk – Lettiska föreningens årsmöte den 27 april 2017 
 
Protokoll från årsmötet kl 18 den 27 april 2017 i ZLA:s lokaler, Wallinga-
tan 34, 5 tr. 
 

1. Fastställande av röstlängd för mötet.  
Beslut: Deltagarlistan fastställdes som röstlängd. 

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.  
Beslut: Henrik Hoogland valdes till ordförande och Malin Engstedt till sekreterare.  

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.  
Beslut: Kerstin Aronsson och Ingegerd Hjeltman valdes till justerare och även till rösträknare. 

4. Frågan om mötet utlysts på rätt sätt. 
Beslut: Mötet ansågs behörigen utlyst.  

5. Godkännande av dagordning.  
Beslut: Dagordningen godkändes.  

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. 
Beslut: Verksamhetsberättelsen, som presenterats av sekreteraren, godkändes och lades till 
handlingarna med påpekandet att pengarna till Baltikumdagen redan ansökts 2015, dock 
fanns ingen rapport om utfallet att föra in i 2016 års verksamhetsberättelse. 

        b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste rä-
kenskapsåret. 

Beslut: Förvaltningsberättelsen godkändes och lades till handlingarna. 
7. Vija Kalnins Skogum föredrog revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning 

under det senaste verksamhets/räkenskapsåret. Kassör Mudite framförde ett varmt tack 
till revisorerna som bringat kunskap och extra ordning på redovisningen. 

Beslut: Revisionsberättelsen antogs och lades till handlingarna.  
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 

Beslut: Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.  
9. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår.  

Beslut: Medlemsavgift för enskilda fortsätter att vara 150 kronor/år och för organisationer 500 
kronor/år.  

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av förslag till budget för kom-
mande verksamhets-/räkenskapsår.  

Beslut: Verksamhetsplan och förslag till budget antogs med uppmaningen att informera före-
ningens medlemmar om möjligheten att delta i Pax Baltica 2017 i Karlskrona, för vilken pengar 
reserverats i budgeten för styrelsens deltagande.  

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.  
Inga motioner hade kommit in.  

12. Val av ordförande, ledamöter, suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter och le-
damöter i valberedningen. Daina Zaidi från valberedningen föredrog deras förslag. 

b) Beslut: Stefano Giangiacomo, Ingegerd Hjeltman, Mudite Hoogland Krasts och Diana Kru-
mins Engstedt valdes till ledamöter på två år (till 2019). 
c) Beslut: Inese Gredzena valdes till ledamot på ett år (till 2018). 



d) Beslut: Malin Engstedt, Maija Grinbergs och Mara Strautmane valdes till suppleanter på ett 
år (till 2018). 
e) Beslut: Vija Kalnins Skogum och Andris Ritums valdes till revisorer och Kerstin Aronsson 
och Andris Rozenbachs till revisorssuppleanter, alla på ett år (till 2018). 
f) Beslut: Daina Zaidi och Atis Lukins utsågs på ett år till valberedning och Daina Zaidi blev 
sammankallande (till 2018) 
 
Martin Ancons och Conny Mörke valdes redan 2016 (ordförande och vice ordförande) på två 
år (till 2018). 

13.  Övriga frågor. 
Saknades. 
 
Mötet avslutades med att föreningsordförande Martin överlämnade en gåva till mötesordfö-
rande Henrik. 

 
 
……………………………     …………………………..       ……………………………. 
Henrik Hoogland     Malin Engstedt       Kerstin Aronsson  
mötesordförande          mötessekreterare       justeringsperson 
 
 
 
…………………………… 
Ingegerd Hjeltman 
justeringsperson 
 
 
 


