
Årsmöte 2018 för Svenska Kommittén för Vietnam, Laos och Kambodja 19 
mars 2018, ABF, Sveavägen 41, Stockholm 
 
 

1. Eva Lindskog hälsade välkommen och öppnade mötet. 
2. Hade mötet upprop genom anteckning på närvarolista. 
3. Mötet konstaterade att årsmötet hade utlysts i enlighet med stadgarna. 
4. Fastställdes dagordningen. 

 
5. Förrättades val av mötesfunktionärer: 

Rolf Bergman valdes till ordförande 
Ing-Britt Trankell valdes till sekreterare 
Ulf Svensson och Johan Peanberg valdes till justeringsperson tillika 
rösträknare. 

6. Godkände mötet styrelsens verksamhetsberättelse för 2017. 
7. Godkände mötet den ekonomiska berättelsen för Kommittén, samt godkändes den 

ekonomiska berättelsen för Vietnamhjälpen. 
8. Läste Rolf Bergman upp revisionsberättelsen. 
9. Sunthorn Vongnongvar redogjorde för vår ekonomi. 

Uttryckte mötet önskemål att styrelsen måtte bringa intäkterna i balans med de 
löpande utgifterna för verksamheten i syfte att förvalta kapitaltillgångarna bättre. 
Kunde vi konstatera att kommittén har en krympande skara av betalande medlemmar. 
Intäkterna från medlems-avgifter och gåvor uppgick till 2.800 kr och utgifter för 
lokaler och arvoden, med mera för seminarieverksamheten var 12.655 kr. Beslutade 
mötet att fastställa resultat och balansräkning för Kommittén såväl som för 
Vietnamnhjälpen. 

10. Beslutade mötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. 
11. Efter många år i styrelsen lämnar Johan Peanberg, och Sunthorn Vongnongvar 

styrelsearbetet, liksom Mai Vodinh och Eric Olofsson.  
Eva Lindskog framförde till dem alla sitt och styrelsens tack för deras mångåriga 
insatser i arbetet för kommittén. 
 

12. Förrättades val av ordförande och kassör, varvid  
Eva Lindskog valdes till Kommitténs ordförande, och Lars Wallén valdes till 
Kommitténs kassör 

13. Förrättades val av ordinarie styrelseledamöter enligt valberedningens förslag, och 
valdes till ordinarie ledamöter 

Ulf Svensson genom omval 
Agneta Carleson Sten genom omval 
Ing-Britt Trankell genom omval 
Johannes Nilsson genom nyval 
Jacqueline Ernerot, genom nyval 
Michael Otto, genom nyval 

14. Förrättades val av suppleanter och valdes till suppleant 
Agneta Danielsson genom omval 
Malin Beckman genom nyval 

15. Framfördes kritik mot valberedningens förslag av Marika Samuelsson på grund av att 
närvarande medlemmar hävdat jävsförhållanden mellan valberedningen och 
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kandidaten, samt begärdes votering, varvid Marika Samuelsson valdes till suppleant i 
styrelsen. 

16. Förrättades val av revisorer, och valdes 
Sven-Åke Svensson till ordinarie revisor 

 Inga Nääslund till ordinarie revisor 
 Eva Åhnström till revisorssuppleant. 

17. Meddelade Rolf Samuelsson att han önskade lämna uppdraget i valberedningen. 
18. Förrättades val av valberedning varvid följande personer utsågs att ingå i 

valberedningen: 
Rolf Bergman, sammankallande 
Karl-Anders Larsson 
Eric Olofsson 

19. Utsågs kassören Lars Wallén att ensam teckna firman. 
Fastställdes årsavgiften till 100 kronor per år och medlem, samt uppmanade 
ordföranden de närvarande att visa solidaritet med föreningen i betalningsavseende. 

20. Ordföranden tackade de närvarande för deltagande, samt förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
Stockholm den 19 mars  
 
 

 
Ing-Britt Trankell Rolf Bergman 

Sekreterare Ordförande 
 
 
 

Eva Lindskog 
Ordförande 

 
 
 

Ulf Svensson Johan Peanberg 
Justeringsman  Justeringsman 
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