
Protokoll fört vid årsmöte i Christina-Akademien 
8 februari 2017 
Carina Ari Biblioteket 

——————————————————— 

§ 1     Mötets öppnande 
Föreningens innevarande ordförande Stefano Fogelberg Rota hälsade alla välkomna och 
förklarade mötet öppnat. 

§ 2     Upprättande av närvarolista 
Föreningens innevarande sekreterare Camilla Kandare ansvarade för upprättandet av en 
närvarolista som skrevs under av samtliga närvarande, se bilaga 1.  

§ 3     Val av ordförande och sekreterare för mötet 
Stefano Fogelberg Rota valdes till mötets ordförande. 
Camilla Kandare valdes till mötets sekreterare. 

§ 4     Val av två justeringsmän tillika rösträknare 
Ann Grönhammar och Peter Bohlin valdes till justeringsmän tillika rösträknare. 

§ 5     Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst 
Datum för årsmötet sändes till medlemmarna den 30 november 2016 och en kallelse med 
dagordning skickades i enlighet med föreningens stadgar ut två veckor före mötet. 
Årsmötet förklarades därmed stadgeenligt utlyst. 

§ 6     Föredragning av styrelsens årsberättelse 
Mötets ordförande redovisade styrelsens årsberättelse för 2016, se bilaga 2.  

§ 7     Föredragning av styrelsens verksamhetsplan 
Mötets ordförande och sekreterare redovisade styrelsens verksamhetsplan för 2017, se 
bilaga 3.  

§ 8     Föredragning av styrelsens resultat- och balansräkning 
Mötets ordförande redovisade styrelsens resultat- och balansräkning, se bilaga 4.  

§ 7     Föredragning av revisionsberättelse 
Mötets ordförande läste upp den i förväg av föreningens revisor insända 
revisionsberättelse, se bilaga 5. 

§ 8     Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
Mötet beslutade att ge förra årets styrelse ansvarsfrihet.  

§ 9     Behandling av ärenden från styrelsen och medlemmar 
Sittande styrelse föreslog årsmötet en förändring i föreningens stadgar vad gäller tid för 
årsmötet, se bilaga 6. Mötet beslutade att godkänna stadgeändringen. 

§ 10     Fastställande av årsavgift 
Sittande styrelse föreslog oförändrad årsavgift för 2017, det vill säga 100 kronor, vilket 
bifölls av mötet.  



§ 11     Val av ordförande, kassör, sekreterare samt övriga ledamöter 
Till ny styrelse valdes: 
Camilla Kandare, ordförande 
Stefano Fogelberg Rota, vice ordförande 
Peter Bohlin, sekreterare 
Susanna MacMillar, sekreterare 
Ann Grönhammar, ledamot 
Annica Hedin, ledamot 
Patrik Blom och Ulrika Gill, valberedning 

§ 12     Val av revisor 
Till revisor för året valdes Johannes Nordholm. 

§ 13     Mötets avslutande 
Mötets ordförande förklarade mötet avslutat och tackade samtliga närvarande. 

Protokoll fört vid Christina-Akademiens årsmöte den 8 februari 2017 

___________________________ __________________________ 
Camilla Kandare   Stefano Fogelberg Rota 
Mötessekreterare   Mötesordförande 

___________________________ __________________________ 
Ann Grönhammar   Peter Bohlin 
Justerare    Justerare 



BILAGA 2: VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

Föreningen höll sitt konstituerande årsmöte i oktober 2015 
Invigdes vid firandet av drottning Christinas födelsedag den 8 december 2015 

Drottning Christinas födelsedag på Livrustkammaren, 8 december 2015 och 2016 

Utflykt till Skokloster slott med program om Christinas hovbaletter och prova-på dans, 
september 2016 
Visning av Then Fångne Cupido, Carina Ari Biblioteket, november 2016 

Visningar av Bååtska palatset, oktober-november 2016 

Förberedande arbete för skapandet av Akademiens hemsida 

Christina-Akademien har uppmärksammats i Dagens Nyheter, TT Nyhetsbyrån, TV4 
Nyhetsmorgon, P4 Radio Stockholm, Populär Historia, Romhorisont 

Bidrag har erhållits från Kungliga Vitterhetsakademien, Carina Aris Minnesfond, Gustaf VI 
Adolfs fond för svensk kultur  



BILAGA 3: VERKSAMHETSPLAN 

Uppbyggnad av Christina-Akademiens hemsida som samlar forskning, pågående projekt, 
samt digitala resurser med anknytning till Christina 

Uppstart av ett program 2017-2019 som i samarbete med t.ex. vänföreningar till muséer 
belyser aktuell forskning om Christina genom föreläsningar och publika aktiviteter, med 
möjlighet till en resa till Rom våren 2019 

Medlemsaktiviteter i form av exempelvis visningar/studiebesök 
Fortsatt förmedling av aktiviteter och nyheter som berör Christina via föreningens 
medlemsbrev, Facebooksida, hemsida 

Samarbete (genom Camilla Kandare) med Stockholm Early Music Festival kring 
barnföreställningen “Drottningen dansar! Hovbalett - på Kristinas sätt”, 2-6 juni 2017 

Christinas födelsedag på Livrustkammaren den 8 december 2017 


