
Protokoll fört vid årsmöte med föreningen Östanbäcks Klosters Vänner, på 
Östanbäcks Kloster, S:t Benedikts dag 11 juli a.D. 2019

Närvarande medlemmar:
Agne Furingsten
Anders Stenström

Carola Sundqvist
Christer Larsson

Robin Garefelt
Ingemar Jarlebring

Övriga:
Jeanette Lethenström
Anita Furingsten

Br Birger Johannes
Nielsen

§ 1. Agne Furingsten öppnade mötet, och dagordning fastställdes.

§ 2. Till ordförande för mötet valdes Agne Furingsten.

§ 3. Till sekreterare för mötet valdes Anders Stenström.

§ 4. Till att justera protokollet valdes Robin Garefelt och Jeanette 
Lethenström.

§ 5. Röstlängden fastställdes enligt ovanstående lista med närvarande 
medlemmar.

§ 6. Kallelsen till mötet hade utgått för sent, 27 juni. Därför ska mötets beslut 
hållas öppna till 27 juli. Dagens preliminära protokoll ska kungöras så snart 
som möjligt och föreningens medlemmar ha möjlighet att till och med 27 juli 
skriftligen kunna inkomma med sina röster. Slutligt protokoll upprättas 
därefter. [Då ingen ytterligare röst inkom är förevarande avfattning slutgiltig.]

§ 6. Styrelsens verksamhetsberättelse och kassaredovisning för tiden 1 januari 
2018 ‒ 30 april 2019 föredrogs.
   Revisionsberättelsen från Anki Lind, till vilken Anders Holmwall behövt 
överlämna revisionsuppdraget, lästes upp.
   Verksamhetsberättelsen och bokslutet fastställdes. Styrelsen beviljades 
ansvarsfrihet för den tid berättelsen omfattade.

§ 7. Av de tidigare styrelseledamöterna hade Annika Spalde och Mårten 
Hemström inte ställt sig till förfogande för omval. Till ny styrelse valdes 
enhälligt:

Agne Furingsten
Carola Sundqvist
Anders Stenström
f Lazarus, Mikael Wilhelmsson
Christer Larsson
Robin Garefelt
Lina Pettersdotter Johansson

§ 8. Till revisor valdes Anki Lind och till revisorssuppleant Ingemar Jarlebring.

§ 9. Till valberedning utsågs Anita Fuingsten.



§ 10. Årsmötet beslöt att en klosterbroder ska vara adjungerad till styrelsen. 
Vilken broder som sänds i uppgiften avgör klostret.

§ 11. Övriga ärenden ― kommande verksamhet presenterades och 
diskuterades:

• 15 augusti hjälper föreningen klostret med arrangemang av en konsert.
• 21 september hålls en skördedag på klostret.
• Nästa vår hålls återigen en trädgårdsdag.
• Nästa år ska också klostrets 50-årsjubileum firas. Föreningen vill hjälpa 

till med detta. Ingemar Jarlebring var intresserad av att engagera sig i 
det.

§ 12. Agne Furingsten förklarade årsmötet avslutat.

Vid protokollet:

Anders Stenström

Justeras:

Robin Garefelt Jeanette Lethenström


