
 
 

Protokoll fört vid årsmöte med Intresseföreningen Medevi Brunn 14 november 2020 

På grund av de restriktioner som införts med anledning av den pågående coronapandemien 
genomfördes mötet inte fysiskt utan protokollet upprättades per capsulam. 
 
§ 1 Mötet öppnades av ordförande Katarina Antonsson 
 
§ 2 Mötesfunktionärer 
Till ordförande för  mötet valdes enligt valberedingens förslag Madeleine Öberg och att föra 
protokoll Bodil Moström samt att justera protokollet utsågs revisorerna. 
 
§ 3 Fastställande av röstlängd.  
Protokollet sänds till 283 betalande medlemmar. 
 
§ 4 Frågan om mötet utlysts i behörig ordning.  
Konstaterades att mötet kallats enligt stadgarna och i enlighet med Folkhälsomyndighetens 
råd ställts in som ett möte med fysisk närvaro. 
 
§ 5 Godkännande av dagordning. 
 Protokollet är upprättat enligt stadgarna. 
 
§ 6 - 8 Verksamhetsberättelser och bokslut. 
Styrelsens verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, bokslut och Nyrénfondens 
ekonomiska berättelse anses föredragna då de bifogas i handlingarna till årsmötet. 
 
§9 Revisionsberättelser för IMB och Nyrénfonde bifogas i handlingarna till årsmötet. 
 
§ 10 - 11 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.  
I enlighet med revisorernas tillstyrkan beviljades styrelsen för Intresseföreningen Medevi 
Brunn ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019/2020. 
Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för Nyrénfonden.  I enlighet med revisorernas 
tillstyrkan beviljades styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019/2020 och boksluten 
för Intresseföreningen Medevi Brunn respektive Nyrénfonden fastställdes och lades till 



möteshandlingarna. Underskott 59 695 kronor i IMB respektive underskott i Nyrénfonden 
med 27 981 kronor. 
 
§ 12 Medlemsavgift 2021. 
 Beslutades att medlemsavgiften är oförändrad 150:- per medlem. 
 
§13 Arvoden och ersättningar.  
Ordförande, sekreterare och kassör som kostnadsersättning 995 kr/år. Utlägg mot räkning. 
Ersättning utgår för mötesdeltagande 100 kr/styrelseledamot/möte 
 
§ 14 - 15 Budget för verksamhetsåret 2020/21.  
Då ingen verksamhet har kunnat genomföras under sommaren 2020 fastställdes ingen budget. Med 
förhoppning att verksamheten kommer att kunna genomföras sommaren 2021 används en kopia av 
budgetar för 2019/20 som planeringsunderlag för både IMB och Nyrénfonden för nästa 
verksamhetsår. 
 
§ 16 Val av ledamöter  
Val skedde enligt valberedningens förslag. Omval på 2 år Anna Hansson, på 1 år Göran Björklund, 
nyval på 2 år Martin Reissen och Per Hultengård samt på 1 år Christina Nurme. Ledamöter med 
pågående mandattid Bodil Moström, Göran Hellqvist och Lina Lundström 
 
§ 17 Val av ordförande  
Katarina Antonsson omvaldes på 1 år. 
 
§ 18 Val till Nyrénfonden  
Valdes i enlighet med valberedningens förslag ordförande Göran Hellqvist, kassör Catarina Arvidsson 
och ledamöter Anna Hansson och Lina Lundström. 
 
§ 19 Val av revisorer 
Valdes i enlighet med valberedningens förslag Magnus Eriksson och Jan Green, ordinarie, samt Kjell 
Fransson och Ralph Edenheim, suppleanter. 
 
§ 20 Valberedning 
Till valberedning valdes Anders Hellqvist sammankallande, Jan Arvidsson och Jan Gustavsson. 
 
§ 21 Avslutning 
 Mötet förklarades avslutat. 
 
 
Bodil Moström 
Bodil Moström 
Vid protokollet           Justeras:  
 
  Madeleine Öberg         Magnus Eriksson Jan Green 
  Madeleine Öberg         Magnus Eriksson Jan Green 
 
 



 
Verksamhetsberättelse för Intresseföreningen Medevi Brunn, IMB 
(824001-0192) för verksamhetsåret 20190501 - 20200431 
 
Föreningen skall verka för att sprida kunskap om Medevi Brunns historia och värna om dess 
kulturminnen och bevarandet av de gamla traditionerna: 
 
• Brunnsdrickandet 
• Brunnsorkesterns verksamhet med grötlunk, revelj och konserter 
• Brunnskyrkans verksamhet 
 
I föreningen ingår Nyréns Musikfond (NF) med eget organisationsnummer (802499-3688). 
Föreningen erbjuder guidade turer/föreläsningar inom Brunnsområdet. 
Under sommarsäsongen visas Apoteket där det finns utställning och en butik för försäljning. 
Föreningen ombesörjer vidare vattenutskänkning i Högbrunnen och visar Lazarettsmuséet. 
 
En viktig händelse under verksamhetsåret har varit den relativt omfattande renoveringen invändigt 
av Lazarettsmuséet som IMB åtagit sig att utföra och bekosta med en budget på ca 400 tkr. Bidrag 
har söks för medfinansiering med varierande resultat. Arbetet har delvis utförts som ett 
specialarbete av studerande vid universitet. Invigning skedde 25 juli 2019 med en stor uppslutning 
och med många positiva reaktioner på den nya utställningen. Renoveringen blev helt slutförd till 
sommaren 2020 då den har kunnat visas för allmänheten.  
  
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 6 styrelsemöten och flera diskussioner med beslut via e-
post. 
 
Antalet medlemmar i föreningen vid verksamhetsårets slut var ca 280 st. Medlemsmatrikeln har 
varit föremål för uppdatering.  
 
Midsommaraftonen 2019 firades traditionsenligt.   
 
Musik o Lyrik anordnades på måndagarna i kyrkan och var välbesökta.  
 
Långa Grötlunken 2019 avgick den 21 juli.  
 
Urban Hjärnedagen firades traditionsenligt den 25 juli i Högbrunnen.  
 
Medevi Open i Kägel anordnades 25 juli i samband med Urban Hjärnedagen.    
 
Medevi Brunnsorkester (MBO) hade 33 tjänstgörande musiker 2019 som spelade dagliga konserter, 
grötlunkar, skymningskonserter och reveljer som seden kräver.  Nyréns Musikfond (NF) har 
fortlöpande kontakt med MBO för avstämning av deras behov. Under året har flera CD skivor lagts 
ut på Spotify och en inspelning av ny CD skiva är under planering. 
 
IMB samarbetar med Folkuniversitetet och Medevi Brunnsorkester (MBO) samarbetar med 
Kulturens bildningsförbund. 
 
IMB har kontinuerlig kontakt med vår placeringsrådgivare på Swedbank för förvaltningen av 
fonderade medel i IMB och NF. Lars Bruzelius bistår med rådgivning vid placeringsmöten och 
förvaltningen av aktier och fonder. Representant för NF deltar vid rådgivningsmötena.  
 
Årsmötet hölls den 5 augusti 2019 i Stora Matsalen, Medevi Brunn med 38 medlemmar på plats. 
Medevi Brunnsorkester medverkade med musikalisk underhållning. Nina Glimvall, vd på Medevi 
Brunn AB, informerade om verksamheten på brunnen samt att en aktiemajoritet är till salu.  



 
Ordförande vid mötet var Björn Sleman och mötessekreterare var Göran Björklund.  
 
Katharina Antonsson valdes till föreningsordförande 19/20. Nyvalda till styrelsen blev 
Björn Sleman och Felipe Sanhueza. Avgående Siw Fransson och Catarina Arvidsson avtackades. 
Övriga i styrelsen är Göran Hellqvist, Bodil Moström, Monica Sandquist, Göran Björklund, Anna 
Hansson och Lina Lundström. Valberedningen består av Anders Hellqvist, Jan Arvidsson och 
Lennart Malmström.  
 
Från konstituerande möte 5 augusti framgår även arbetsuppgifter i styrelsen.  
 
lMBs styrelse utöver styrelseordförande Katharina Antonsson: 

• Göran Hellqvist, vice ordförande, ekonomiutskott och kontaktperson Swedbank. 
• Bodil Moström, sekreterare och apoteksansvarig (tillsammans med Katharina Antonsson) 
• Kassör – vakant, ersätts tillsvidare med ett ekonomiutskott bestående av IMB’s ordförande 

Katharina Antonsson och vice ordförande Göran Hellqvist  
• Ledamot Lina Lundström ansvar NF och Musik o lyrik 
• Ledamot Anna Hansson ansvar MBO och NF 
• Ledamot Monica Sandqvist ansvar lokal annonsering, Folkuniversitet, och lotter 
• Ledamot Björn Sleman ansvar vattenutskänkningen och hemsidan 

• Ledamot Felipe Sanhueza ansvar vattenutskänkning och huvudansvar för hemsidan.  
• Ledamot Göran Björklund ansvar medlemsutskicken 

 
Arbetsutskott för NF, är ordförande/kassör Catarina Arvidsson, ledamot Lina Lundström och 
ledamot Anna Hansson. 
 
Arbetsutskott för IMB’s styrelse är Katharina Antonsson, Göran Hellqvist och Bodil Moström. 
 
Ordförande Katharina Antonsson är IMB´s representant i styrelsen för Stiftelsen Medevi 
Brunnsmiljö (möbelstiftelsen) med suppleant Björn Sleman. 
 
Revisorer har varit Jan Green och Magnus Eriksson. Suppleanter Kjell Fransson och Ralf Edenheim. 
 
Sommarprogram med aktivitetskalender har tryckts upp tillsammans med Hotell Medevi Brunn AB.  
 
Till säsongen 2019 hade IMB anställt sex ungdomar som sommararbetade med vattenutskänkning.  
Ungdomarna sålde även IMB’s skraplotter och Brunnsorkesterns CD-skivor vid alla de dagliga 
konserter tisdagar t. o. m söndagar samt alla måndagar då Jularboklubben spelade mellan kl.15-
16.   
 
Guidningarna är mycket omtyckta och har i regel utförts av Lennart Malmström. En eloge till 
guiden för ett strålande arbete.  
 
Samarbete mellan IMB, V Ny Hembygdsförening och digitala centret har lett till att scanning av all 
dokumentation genomförts/genomförs samt att ett arkivrum har iordningställts på vinden. Samt 
att ett mötesrum har iordningställts på vinden och en storstädning av vinden har genomförts. 
 
Boksluten och räkenskaperna för IMB och NF har granskats och godkänts av revisorerna.  
 
Intresseföreningen Medevi Brunn 
 

Styrelsen 
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