
                                                                                                                                                                         
                       

   

 

 

 

 

    

                                                                                                        
Protokoll 
 

Årsmöte på Folkuniversitetet s:t Persgatan 95 

Onsdagen den 10 november 2021 

 

  

1.  Michèle Alstander hälsade välkommen och riktade ett särskilt välkommen till gästerna: 

       Christer Grönevall- ordförande Af Linköping, Anne-Françoise Silfverskiöld - ordförande    

       Af Nyköping och Kenneth Anderini – kassör Af Linköping.  

       Därefter förklarades mötet öppnat. 

 

2.    Den under 2020 avlidna medlemmen Sven Pålsson  

       hedrades med en tyst minut. 

 

3.    Till mötesordförande valdes Michèle Alstander. 

         

4.    Till mötessekreterare valdes Robert Issal 

 

5.    Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Christina Gårdebäck Stork och 

       Anders Pettersson 

  

6.    Dagordningen fastställdes. 

 

7.    Det konstaterades att mötet utlysts i rätt tid. 

 

8.    Verksamhetsberättelsen för 2020 lästes upp och bifogas protokollet.  

       De externa gästerna var imponerade över, att så många 

       aktiviteter hade kunnat genomföras under Covid-Pandemin.  

 

 

L'Alliance française de Norrköping                                                    



 

 

9.    Kassören redogjorde för föreningens ekonomi, som fortsatt är stabil. 

       Resultat och balansräkningen för 2020 bifogas protokollet. 

        

10.  Föreningens revisor Lena Hernqvists redogjorde för revisionsberättelsen.  
 

Efter att ha redovisat sin granskning av årsredovisning, räkenskaper och förvaltning   
uttryckte hon sin tillfredsställelse över den utmärkta förvaltningen och föreslog mötet  
att ge vår ekonomiansvarige, Gerd Müller, en varm applåd.  

 
       Hon tillstyrkte sedan, att styrelsen beviljas ansvarsfrihet  

       för verksamhetsåret 2020      

                                                                                                                                                                        
 

11.   Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. 

 

12.   Kassören konstaterade att vi liksom tidigare år ej upprättat någon budget. 

         

13.   Beslutades att medlemsavgiften för 2022 förblir reducerad till: 100 kr per person och   

        150 kr per familj (med samma adress)                                                                               

      

14.   Robert Issal presenterade valberedningens förslag  

 

15.   Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag att till verksamhetsåren 

        2022 och 2023 välja följande styrelseledamöter: 

 

        Michèle Alstander, ordförande  

        Britt-Marie Bellind, sekreterare 

        Bernadette de Tauzia, vice ordförande               

        Christina Gårdebäck Stork, ekonomi och kassör  

 

        Ledamöter för verksamhetsåren 2021 och 2022. 

   

        Constance Lindqvist, ansvarig bokcirkel 

        Anders Pettersson, programkommittén    

        Robert Issal, ansvarig hemsidan  

        

        Suppleant: Gerd Müller    



 

 

      Gerd Müller och Ingrid Collberg hade avböjt omval som ordinarie ledamöter   

Styrelsens ordförande tackade båda med blommor och liten gåva för synnerligen 
gediget och förtjänstfullt arbete i föreningen 

Samtidigt önskade hon välkommen till Christina Gårdebäck Stork i hennes nya roll 
som kassör och ekonomiansvarig, samt också välkommen till Anders Pettersson som 
ny medlem i programkommitten.  

 

16.   Till revisor omvaldes Lena Hernqvist. 

  

 17.   Till valberedning omvaldes Birgitta Issal och Lisbeth Malm  
              

18.   Under denna punkt ”Fortsatt verksamhet” informerade ordförande om kommande   
aktiviteter. Under hösten 2021 är 3 aktiviteter/program planerade. Kvällens aktivitet 
blir den trevliga filmen om ” facteur Cheval.”  

        Den 30 november blir det Webinaire med Cécile Cerf, då hon kommer 

        att berätta om Joséphine Baker.  

                     

 

19.   Michèle Alstander och Bernadette de Tauzia kommer att delta i ett möte 

        i Stockholm den 4-5 december vid franska ambassaden, då samtliga af-föreningar i  

        Sverige närvarar. 

        

        Christer Grönevall –Linköping hälsade alla medlemmar i  

        af Norrköping välkommen till nästa års vårutflykt och samtidigt också till nästa 

        aktivitet fredagen den 19 november.      

                                                             

20.   Årsmötet avslutades och de närvarande bjöds på läckra smörrebröd med tillhörande 

        alkoholfria” bubbel ” av Richard Juhlin. Därefter startade filmföreställningen. 

  

Vid protokollet  

 

Robert Issal  

         

Justeras 

 

Michèle Alstander             Anders Pettersson             Christina Gårdebäck Stork 


