
 

Protokoll Årsmöte Graffitifrämjandet 18/4-2020 
 
Närvarande: Martin Lexelius, Hugo Röjgård, Felicia Jacobsson, Anders Marcus, Marc 
Ljungström, Mari Yokoichi, Thomas Tholén, Mårten Bergman, Angelica Nielsen 
 
 
 
a) Årsmötets behöriga utlysande 
Ja, det är behörigt utlyst.  
 
b) Fastställande av röstlängd 
3 från styrelsen och 5 medlemmar. 
 
c) Val av mötesordförande, mötessekreterare, samt justerare 
Ordförande: Martin Lexelius 
Sekreterare: Hugo Röjgård 
Justerare: Anders Marcus 
 
d) Styrelsens verksamhetsberättelse 
Martin Lexelius läser verksamhetsberättelsen. 
 
e) Revisionsberättelse 
Felicia Jacobsson läser revisionsberättelsen. 
 
f) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2019. 
 
g) Fastställande av medlemsavgift i enlighet med 6 § 
Beslut om att fortsättningsvis behålla gratis medlemskap. 



 
h) Verksamhetsplan 
Martin Lexelius går igenom verksamhetsplanen. 
 
i) Val av ordförande 
Anders Marcus - 1 år 
 
j) Val av kassör 
Mari Yokoichi - 1 år 
 
k) Val av övriga styrelseledamöter och ev. ersättare 
Mårten Bergman - 1 år ordinarie 
Marc Ljungström - 1 år ordinarie 
Angelica Nielsen - 1 år ordinarie 
 
Tobias Barenthin Lindblad - 1 år suppleant 
 
Det här året, med helt ny styrelse, har vi föreslagit alla styrelseledamöter på ett år. 
Med start nästa år föreslår vi däremot att välja styrelsemedlemmar (suppleanter 
undantaget) på två år. Då behöver halva styrelsen (inklusive ordföranden) väljas om 
vart annat år, och den andra halvan (inklusive kassören) väljas om det andra året. 
Det betyder att nästa år kommer halva styrelsen (med ordföranden ELLER kassören) 
väljas på ett år, och resten av styrelsen på två år, för att få igång systemet. 
 
l) Val av revisor 
Johan (Jocke) Kellokumpu 
 
m) Val av valberedning 
Martin Lexelius - (Sammankallande) 
Hugo Röjgård 
 
n) Ev. propositioner och motioner 
Avgående styrelse avslår motionen men lämnar fortsatt engagemang i frågan till den 
nyvalda styrelsen. 
 
 
 
Stockholm den 18 april 2020 
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ANDERS MARCUS 
 


