
 

 

 Graffitifrämjandets årsmöte 2021 

 

Datum: 28 juni 2021 

Tid: 19:00-20:30 

Plats: möteslänk skickades till anmälda deltagare via Google meets. 

 

Närvarande: Anders Marcus, Marc Ljungström, Mari Yokoichi, Angelica Nielsen, Martin 

Lexelius, Junior Lindgren, Amalia Tuononen, Sylvia Aalori, Isa Winter Maxe, Vemund 

Ljung-Haanäs. 

 

Dagordning 

a) Årsmötets behöriga utlysande 

Ja, det är godkänt. 

 

b) Fastställande av röstlängd 

Alla deltagare har rösträtt då de är medlemmar. 

 

c) Val av mötesordförande, mötessekreterare, samt justerare 

-ordförande Anders Marcus 

-sekreterare Mari Yokoichi  

-justerare Marc Ljungström och Junior Lindgren 

 

d) Styrelsens verksamhetsberättelse 

Ordförande Anders Marcus berättar muntligt om GFs verksamhet under året. Den läggs 

upp på GFs hemsida där den kan läsas i sin helhet.  

 

e) Revisionsberättelse 

Revisorn Johan Kellokumpu behöver skicka en undertecknad revisionsberättelse 

till handlingarna. Och ändra datumet. Den mailade versionen delades på skärm 

under mötet och lästes upp.  

 

f) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Under förutsättning att revisorn Johan Kellokumpu inkommer med undertecknad 

revisionsberättelse senast 12 juli 2021 så beviljas ansvarsfrihet för styrelsen och 

den läggs ut på hemsidan.  

 

g) Fastställande av medlemsavgift i enlighet med 6 § 

Vi har kvar medlemsavgiften på 0kr.  

 

h) Verksamhetsplan 

Nya väggar, ny graffitiförmedling, utveckla workshops och ledare för det, code of 

conduct. Graffitins dag 2022. Ny julkalender på instagram. Samverka med andra aktörer.  



 

 

Anders informerar om WallStreet. Anders (ordförande) och Tobias (suppleant) har dialog 

med WallStreet.  

 

 

i) Val av ordförande 

Valberedningen föreslår Anders Marcus, omval 1 år. Årsmötet godkänner. 

 

j) Val av kassör 

Valberedningen föreslår Stephanie Bleier, nyval 2 år. Årsmötet godkänner. 

 

 

k) Val av övriga styrelseledamöter och ev. ersättare 

Valberedningen föreslår omval på 1år av Mari Yokoichi, Tobias Barenthin Lindblad och 

Marc Ljungström. Junior Lindgren, nyval på 2 år. Suppleant, nyval Saskia Tombrock på 1 

år. Årsmötet godkänner. 

 

 

l) Val av revisor 

Valberedningen föreslår Johan Kellokumpu som revisor. Årsmötet godkänner. 

 

 

m) Val av valberedning 

Martin Lexelius och Hugo Röjgård ställer ej upp för omval till valberedning. Isa Winter 

Maxe och Sylvia Aalori förslås bli ny valberedning. Årsmötet godkänner. 

 

 

n) Ev. propositioner och motioner 

Inga inkomna motioner.  

 

 

Justerad av  

 

Marc Ljungström                          Junior Lindgren  


