
Protokoll från årsmötet2008 

  

Tid och plats:  Söndagen den 20 januari kl 1400 på Victory konferenshotell i Stockholm 

  

  

1.            Det femte årsmötet i Sällskapets historia öppnades av ordförande Sten Erickson. 

Sten berättade om de aktiviteter som genomförts under verksamhetsåret. En 

minnesutställning till året 2010 står också på agendan för styrelsen att tillsammans med 

Valdemarsudde genomföra den. Det vore därför tacknämligt om medlemmarna i 

Sällskapet har möjlighet att skänka eller låna ut böcker av eller med anknytning till 

Roland. Se uppropet i vår årsskrift. 

Som information till mötet  har under året Göran Sjöberg och Sture von Schewen utsetts 

till kallade medlemmar i Sällskapet. 

Sten ställde frågan till mötet om punkten Auktion skulle finnas kvar på årsmötet och 

frågan besvarades med ja. 

  

2.      Till ordförande för mötet valdes P-G Traung och till sekr. valdes Christer Nettelbladt 

  

3.      Till justeringsmän valdes Lars Westerberg och Birgitta Lindegren. 

  

4.      De närvarande ansåg mötet behörigt utlyst, kallelse fanns i årsskriften: utsänd i början 

på december  2007. 

  

5.      Styrelsens verksamhetsberättelse, se sid 30 till 33 i årsskriften godkändes. 

Resultaträkning och balansräkning sid 28 och 29 finns också i densamma. 

         I samband med verksamhetsberättelsen redogjorde också Ulf Sörensson för arbetet med 

biografin om Roland och hur arbetet fortskrider: med genomläsning av dagböcker 

mm.                                     

         Planen är att boken skall vara klar i god tid till utställningen 2010. 

  

6.      Resultat och balansräkning godkändes. 

         Revisionsberättelsen upplästes och godkändes. 

          

  

7.      Styrelsen beviljades enhälligt ansvarsfrihet för det gångna året. 

  

8.      Styrelsens förslag till verksamheter under året presenterades, se förslag i årsskriften 

         Utfärd till Möja med lunch hos Wikströms fisk finns som förslag 

         Om det är möjligt skall också ännu en utflykt ordnas i samarbete med Pelarorden, där  

         Roland som person haft stor betydelse. 

         Även utfärd till Långviksskär står på önskelistan. 

         Styrelsen undersöker också möjligheten att samordna utfärder med Skärgårdsmuseet. 

  

9       Styrelseval: Till ordförande för en tid av ett år valdes enhälligt Sten Erickson. 

  

10.    Omval av Ragnar Zedell, Lars Johansson och Lars Rune i styrelsen tom år 2010. Se 

bilagan med valberedningens förslag. Mötet valde de föreslagna enhälligt. 

           

  

11.    Till ordinarie revisor valdes Magnus Ullman  på två år,till revisorsuppleant valdes Ove 

Lindenås, även detta enhälligt. 

  

12.    Till valberedning omvaldes P-G Traung, Åke Hymnelius och  Anders Fröman. 

         Samtliga val under punkterna 9-12 var enhälliga 



  

13.    Årsavgiften beslutades oförändrad till 200:-för enskild medlem och 300:- för 

makar/sambo. 

         Ständig medlem skall betala 3000:- respektive 5000:- maka/sambo. 

         Avgifterna gäller från och med 2007. 

  

14.    Förslag till stadgeändring: Inga förslag föreligger för närvarande. 

  

          

15.    Övriga frågor: Som tack för stora insatser för sällskapet utsågs Ragnar Zedell till 

hedersmedlem i Sällskapet. Göran Eriksson berättade om Ragnars tidiga 

yrkesverksamhet och hur han senare kom i kontakt med Roland och började sälja hans 

konstverk. Ragnar tillhör också en av Sällskapets stiftare 

          

16.         Sture von Schewen hade av styrelsen inbjudits för att berätta lite om Pelarorden och       

Rolands betydelse för denna. Det var mycket intressant att få ta del av hur orden 

bildades och vilka som har varit medlemmar och vilka som är med nu. Den ” tidiga” 

generationen konstnärer och författare som var med vid bildandet var bland annat 

Anders Zorn, Albert Engström och Evert Taube. Men många andra personer med 

diverse yrken var också med inte minst var det viktigt att skärgårdsbor fanns med 

         Evert Taube skrev den berömda Calle Schewens vals vid sitt inträde i orden. 

         Roland var vid sitt inträde i orden 35 år gammal då hade hans kamrat Sven Barthel 

redan varit med i några år. Roland hade stor betydelse för orden när de fick möjlighet att 

köpa Håtö svansar för att ha som tillhåll för ordensbröderna. Litografin Pelarvinter vid 

Svansbryggan gjordes för att bidra till att genomföra köpet av ön. Roland var också 

medlem i ordensavdelningen ” pokalbröderna” som hade sin högtidsfest i slutet av 

augusti. 

         Sture  avtackades med blommor för sitt intressanta framförande om Roland och 

Pelarorden. 

         Efter Stures von Schewens anförande inkopplades  högtalartelefonen till bryggan på 

Silja Festival där Torbjörn Svensson befann sig vid ”rodret” och hade just passerat Håtö 

Svansar  Torbjörn kompletterade Stures  berättelse  med ytterligare uppgifter om Roland 

Svensson och Pelarorden 

  

         Årsmötet avslutades av P-G som föreslog en kaffepaus innan den återstående 

programpunkten: Auktion på några litografier inlämnade av medlemmar för att ge de 

närvarande möjlighet att införskaffa lite av Rolands konst. På det ropade beloppet 

tillkom en avgift på 10% som delas av Sällskapet och Ingrid Svensson(droite de suite) . 

  

         Auktionen genomfördes som vanligt av P-G och Göran på ett bra trevligt sätt 

    

         Mötet avslutades 

  

         Stockholm den 20 januari 2008                                    Protokollförare:                         

  

  

         …………………………                            ……….…………………………………         

                               

         P-G Traung /mötesordförande                           Christer Nettelbladt o Jan Wigren 

   

         Justeras: 

          ……………………..                     ……………………………………… 
 


