Protokoll från årsmötet med Sällskapet Roland Svenssons vänner
Söndagen den 22 januari 2006
Lokal: Victory konferenshotell Lilla Nygatan 5, Stockholm
1. Mötet öppnas.
Göran Eriksson hälsade medlemmarna välkomna till Sällskapets tredje årsmöte.
2. Val av ordförande och sekreterare vid årsmötet.
Till ordförande för mötet valdes enhälligt Per-Göran Traung och till sekreterare valdes
Christer Nettelbladt.
3. Val av justerare.
Till justerare valdes Gunnel Welinder och Peter Wadstrand
4. Frågan om årsmötets stadgeenliga utlysande.
Mötet ansågs behörigt utlyst.
5. Styrelsens berättelse för det gångna verksamhetsåret.
Verksamhetsberättelsen, som i samband med kallelsen skickades till samtliga medlemmar,
behövde enligt mötet inte läsas upp. Anna Ter-Borch redogjorde för resultat- och
balansräkningen för verksamhetsåret som gått. Fredrik Fleetwood föredrog
revisionsberättelsen som godkändes enhälligt av mötet.
6. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen och fastställande av balansräkning per den 31
december 2005
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2005. Balansräkningen per den 31
december 2005 med en balansomslutning om 45 722 kr fastställdes.
7. Styrelsens förslag till verksamhetsplan för år 2006.
Verksamhetsplanen var bifogad kallelsen och föredrogs av Göran Eriksson. Det påpekades att
den var ett förslag och att kan komma att ändras. En uppdaterad verksamhetsplan kommer att
bifogas årsmötesprotokollet.
8. Val av styrelse.
Till ordförande på 1 år valdes enhälligt Göran Eriksson.
9. Val av övriga ledamöter.
För den kommande tvåårsperioden omvaldes enhälligt Ragnas Zedell, Anders Hanser, Lars
Johansson och
Lars Rune. Sten Erickson valdes till ny ledamot av styrelsen.
10. Val av valberedning.
Till ledamöter av valberedningen omvaldes Per-Göran Traung, Carl-Olof Sandquist och Åke
Hymnelius. Sammankallande är Per-Göran Traung.
11. Årsavgiftens storlek.
Samtliga avgifter beslöts vara oförändrade.

12. Stadgar och beslut.
Inga stadgeändringar hade föreslagits.
13. Övriga frågor.
Lars Westerberg från Skärgårdsmuseet informerade om en kommande utställning som äger
rum sommaren 2006 i Runda Huset, Gustavsbergs centrum. Utställningen kallas I Roland
Svenssons övärldar. Mer information finns på Skärgårdsmuseet hemsida www.skargardsmuseet.org
Göran Eriksson informerade om Skärgårdsstiftelsens vänbok 2006 som kommer att bli en
nyutgåva av Rolands Skärgårdsliv i gången tid. Vänboken kommer att presenteras på
Skärgårdsstiftelsens vänmöte som äger rum på Båtmässan i Älvsjö lördagen 11 mars.
Torbjörn Svensson och Jeppe Wikström presenterar boken och Göran Eriksson informerar om
Sällskapet.
Efter kaffepausen berättade Torbjörn Svensson om minnesstunden på Norrpada 2003.
Därefter visades en videofilm från detta tillfälle.
Därefter berättade bröderna Per-Ove och Mats Westman om stentryckeriet i Vikmanshyttan
och visade en film om hur Rolf Jansson och Roland Svensson framställer en litografisk bild.
Mötet avslutades.

Stockholm den 22 januari 2006
Per-Göran Traung - Ordförande
Christer Nettelbladt -Sekreterare
Gunnel Welinder, Peter Wadstrand - Justerare

