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PROTOKOLL
fört vid Svensk-Lettiska föreningens årsmöte tisdagen den 26 april 2011 klockan 18 i
Lettiska hjälpkommitténs lokaler, Wallingatan 34, Stockholm.
Närvarande: Martin Arcons, Malin Engstedt, Diana Krumins Engstedt, Maija Grinbergs,
Lars Hjeltman, Astrid Klavins Sköldebring, Mudite Hoogland Krasts, Valdis Pavulans,
Ingrid Nilson och Madeleine Ågren. Särskilt inbjuden gäst var dessutom Elisabeth Melin
Cejie, som skulle berätta om Livslusts verksamhet.
Styrelsens ordförande Martin Ancons hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
1. Röstlängd
Fastställdes upprättad närvarolista att utgöra röstlängd.
2. Ordförande och sekreterare
Lars Hjeltman valdes till ordförande för mötet och Madeleine Ågren till
mötessekreterare.
3. Protokolljusterare, rösträknare
Diana Krumins Engstedt och Maija Grinbergs valdes till protokolljusterare, tillika
rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
Enligt stadgarna ska kallelse sändas till medlemmarna senast tre veckor före årsmötet.
Årsmötet fastställde att kallelse skett på rätt sätt.
5. Föredragningslista
Föredragningslistan fastställdes. Lars Hjeltman anmälde följande punkter till övriga
frågor:
a. Boklagret
b. Styrelsens resa till Riga
c. Regeringens satsning, Baltikumåret 2011
6. Styrelsens berättelser
a. Verksamhetsberättelse föredrogs.
b. Förvaltningsberättelse föredrogs.

7. Revisorernas berättelse
Mötesordföranden läste upp revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under
det senaste verksamhetsåret. Härefter fastställdes verksamhets- och förvaltningsberättelserna samt beviljades styrelsen ansvarsfrihet.
8. Medlemsavgift 2012
Årsmötet fastställde medlemsavgiften för nästkommande verksamhetsår till 150
kronor.
9. Verksamhetsplan och förslag till budget
Årsmötet fastställde verksamhetsplanen för 2011, som finns att läsa på föreningens
hemsida, http://www.svensklettiska.se/empty_16.html
10. Förslag och motioner
Inga förslag eller motioner hade inkommit.
11. Val till styrelsen
a. Halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av två år
Mudite Hoogland Krasts, nyval
Diana Krumins Engestedt, omval
Lars Hjeltman, omval
b. Suppleanter i styrelsen för en tid av ett år
Malin Engstedt, nyval
Leo Eriksson, nyval
Mara Strautmane, nyval
c. Två revisorer för en tid av ett år
Jerker Hanson, nyval
Nils Wikström, nyval
d. Ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till
sammankallande
Astrid Klavins Sköldebring, nyval
Madeleine Ågren, nyval, sammankallande
12. Övriga frågor
a. Boklagret
Ett samarbete med LPK angående bokförsäljning är under diskussion. Brev har
utväxlats men inga beslut har fattats
b. Styrelsens resa till Riga
Några medlemmar i Svensk-Lettiska föreningens styrelse reste till Riga för att stärka
gamla kontakter och knyta nya. Deras reseberättelser finns att läsa på föreningens
hemsida: http://www.svensklettiska.se/news_1.html
Vid sammanträffandet med förbundet Lettland-Sverige överenskoms att påbörja ett
mera regelbundet samarbete mellan de båda föreningarna. Noterades att Lars
Hjeltman inbjudits att hålla tal till våren vid valborgsmässofirandet i Riga, arrangerat
av förbundet Lettland-Sverige.

c. Regeringens satsning, Baltikumåret 2011
Ordföranden redogjorde för regeringens satsning, Baltiska året 2011 – partnerskap för
frihet och välstånd.
Ordföranden avslutade mötet.
Stockholm den 15 juni 2011
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