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Ett jubileum vi sent ska glömma
För er som inte var med på årsmötet tänkte vi samman-
fatta lite av vad som hände, och sedan följer ordförandes 
tal och tack under årsmötets kviltmiddag samt bilder från 
kurser och utställningarna.  

SJÄLVA ÅRSMÖTET BLEV inte helt enligt praxis, även om 
styrelsen fick ansvarsfrihet av revisorerna och Verksam-
hetsberättelse och Verksamhetsplan (som kan läsas i sin 
helhet på hemsidan) godkändes av årsmötet. 

Valberedningen, som tillsätts för att hjälpa styrelsen att 
hitta nya styrelsemedlemmar inför kommande år, repre-
senterades av Ingrid Agering som var sammankallande. 
Tillsammans med två andra, varav en valt att avsäga sig 
uppdraget under sommaren, presenterade de sitt förslag 
på nya ledamöter. Som förslag till ordförande presentera-
de de en annan än Marianne Aittamaa, sittande ordfö-
rande. Deras förslag till ny ordförande var Ulla Romild, 
som tidigare varit med i styrelsen men då avgått innan 
året var slut. När nuvarande styrelse förklarat att det 
fanns meningsskiljaktigheter mellan dem och Ulla, blev 
det sluten omröstning där alla närvarande kunde rösta ja 
eller nej till det enda förslaget som fanns, Ulla Romild. 

Årsmötet röstade nej till henne som ordförande. Maria 
Wallin, medlem i Rikstäcket, skrev senare på Facebook 
och förklarade vad som händer när man blir utan ordfö-
rande:

”Då den av valberedningen föreslagna ordföranden 

inte valdes till ordförande av årsmötet så blev det givet-
vis lite rörigt. Inga andra förslag inkom och då ingen 
ajournering av ens en kvart beviljades så nya förslag 
kunde växa fram – så blev det så att vi stod utan ord-
förande. I sådana fall då ordförande inte kan väljas av 
årsmötet kan man, om stadgarna tillåter, bilda styrelse 
utan en ordförande. 

Det vill säga om nog med ledamöter för att bilda sty-
relse finns. Då får styrelsen sedan på nästa styrelsemöte 
välja en ordförande inom styrelsen, och då får någon i 
styrelsen axla dubbla poster, det vill säga ordförande och 
ordinarie post.”

Beryel Thelin och Britt-Inger Jönsson är kvar i sty-
relsen sedan tidigare, och fyra nya har tillkommit, de 
presenteras på sidan 18. Två andra valdes också in, men 
de har efter årsmötet meddelat att de inte ställer upp.

Styrelsen, som normalt ska bestå av nio personer, 
utgörs nu av sex personer. 

Beryel Thelin, vice ordförande, är tillförordnad ordfö-
rande och kommer under året att leda Rikstäcket framåt 
tillsammans med styrelsen. 
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Elisabeth Pettersson var en av dem som var med i den spännande kvilttävlingen på fredagskvällen. Samt: Några av alla 
hjärtblomsterblock som lottades ut på årsmötet.


