
 1 

ORIENTMATTSÄLLSKAPET PAZYRYK   
 
Årsmöte den 17 mars 2011 – Protokoll 
Citykonditoriet (f.d. Fenixpalatset), Stockholm 
 
1. Öppnande 
Styrelsens ordförande Claes-Göran Swahn öppnade mötet. 
 
2. Val av justeringspersoner 
Årsmötet valde Eva Ölwing och Lia Hedberg.  
 
3. Val av årsmötets ordförande 
Årsmötet valde Claes-Göran Swahn. 
 
4. Val av årsmötets sekreterare 
Årsmötet valde Hans Ringstam. 
 
5. Fråga om årsmötets behöriga utlysande 
Årsmötet fann att mötet var behörigt utlyst. 
 
6. Fastställande av föredragningslistan 
Årsmötet fastställde den utdelade föredragningslistan. 
 
7. Föredragning av verksamhetsberättelse och årsredovisning 2010 
Ordföranden föredrog verksamhetsberättelsen som fastställdes, varefter kassören 
föredrog årsredovisningen. 
 
8. Föredragning av revisionsberättelsen 2010  
Pazyryks revisor Jan Mohrén föredrog revisionsberättelsen. 
 
9. Fråga om fastställande av årsredovisningen 2010 
Årsmötet fastställde årsredovisningen. 
 
10. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet 2010 
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för år 2010. 
 
11. Årsavgift för år 2012 
Styrelsen föreslog oförändrad årsavgift på 200 kronor med 150 kronor för varje 
ytterligare familjemedlem samt 100 kronor för den, som första gången betalar 
medlemsavgift och då enbart för andra halvåret.  
Årsmötet fastställde styrelsens förslag. 
 
12. Motioner från medlemmar   
Anmäldes att inga motioner hade kommit in vid motionstidens utgång 2011-03-04.  
 
13. Val av ordförande (1 år) 
Årsmötet valde Claes-Göran Swahn (omval). 



 2 

14. Val av tre ledamöter på två år  
Årsmötet valde: 
Lena Frendberg (omval) 
Lars Lindmark (nyval) 
Annelie Ulfhielm (nyval) 
 
15. Val av två revisorer och en revisorssuppleant (1 år) 
Årsmötet valde: 
Revisorer: Ingrid Killander (sammankallande, omval) och Sören Akselsson (nyval) 
Revisorssuppleant: Susanne Burholm (nyval) 
 
16. Val av två ledamöter i valberedningen (1 år) 
Årsmötet valde: Agneta Styrman (omval) och Eva Ölwing (sammankallande, omval) 
 
17. Övriga frågor 
Anette Granlund orienterade om den 12:e internationella konferensen om orientaliska 
mattor (ICOC XII), som skall äga rum i Stockholm den 16 – 19 juni 2011. I en utställ-
ningsavdelning kommer många förnämliga föremål ur svenska samlingar att visas, 
och 40 föreläsningar skall hållas under två dagar. Dessutom skall olika handlare 
ställa ut textilier till försäljning. Före konferensen planeras en resa till Köpenhamn 
och efteråt en resa till S:t Petersburg. Anette framhöll, att något liknande evenemang 
aldrig tidigare ägt rum i norra Europa. Den relativt höga deltagaravgiften för konfe-
rensen, f.n. 4 500 kr, gav anledning till en livlig diskussion, där möjligheten att delta i 
begränsad omfattning till ett lägre pris, alternativt i grupp, efterfrågades.  
 
18. Avslutande 
Ordföranden avtackade de avgående styrelseledamöterna Lisbet Hallberg och  
Mats Bohman och avslutade mötet.  
 
46 medlemmar deltog i mötet. Efter förhandlingarna serverades kycklinggryta och 
sallad, varefter deltagarna gruppvis diskuterade och besvarade fem av styrelsen för-
beredda frågor gällande sällskapets programutbud, hemsida och frågan om hur fler 
medlemmar skulle kunna bli aktiva i sällskapet.  
 
 
Stockholm 2011-03-17 
 
 
 
Vid protokollet:                              
 
         Hans Ringstam 
 
 
Justeras: 
 
 
 Claes-Göran Swahn               Eva Ölwing                 Lia Hedberg 


